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  /فـوقْـال

  
)نفَـثْٱاً ـوِينـت ـرـتعفَـحٍ اجقْف      ا ـلْ أَللْاًـوتـ وغَي ـرِ فَـوـتفَـحٍ احاـذ(  

الوقف: قطع الن واملراد. الكلمةرِطق عند آخ  وإنكـاراً،  ٣ يكون استثباتاًالّذي ٢، وهو غري١هنا االختياري ،
  . ٤ماًراً، وترنوتذكُّ

ف، يادة، واحلذْام، واإلبدال، والزمم، واإلشوكون، والرالس: زمه تغيريات، وترجع إىل سبعة أشياءوغالبه يل
يف احلُ وهذه األوجه خمتلفةٌ.قلوالن واحمللِّنِس ٥ةًلَ، وستأيت مفص .  

  : ٦ لغاتن ثالثَون يف الوقف على املُواعلم أنَّ

 ة كان بعد ضمه إنْف، وحبذْ  كان بعد فتحة    عليه بإبدال تنوينه ألفاً إنْ     فوقَ ي  أنْ - وهي الفصحى    -ى  لَواُأل
أو كسربال بدل، تقولة  :"رأيتز داي،وهذا ز يد،ومررت بزي د" .  

  .  إىل ربيعة٧فها املصن ونسب.طلقاً مرِنوين وسكون اآلخ عليه حبذف التف يوقَأنْ: ةالثّانيو

ها  ونـسب  .الكـسرة  بعد   ، وياءً ةمنوين ألفاً بعد الفتحة، وواواً بعد الض       عليه بإبدال الت   فقَ يو أنْ: ةالثّالثو
املصن٨فد إىل األز.  

  

                                                
وإّال كان اضطراریًا؛ ألنھ لعدم تمامھ ال . ّم كان الوقف اختیاریًافإن ت.  الوالكالم عند الوقف إما أن یتّم، أ: "٢/٣٣٨ في حاشیة العلیمي على زھر - ١

  ".یوقف علیھ إال لضرورة انقطاع الَنَفس
  .١من ط" غیر" سقطت - ٢
  .أوھو خط". وھو أن یكون استثباتًا:" وفي د- ٣
جاءني رجٌل، : منو؟، ومنا؟، ومني؟، لمن قال: ھو الواقع في االستثبات والسؤال المقصود بھ تعیین مبھم، نحو: االستثباتي: "٤/١٦٩٣ في صب - ٤

ھو الواقع في السؤال المقصود بھ إنكار خبر المخٍبر، أو إنكار كون األمر على خالف ما ذكر، فإن : واإلنكاري... ورأیت رجًال، ومررت برجل
وإن لم تكن منونة أتیت ... جاءني زیٌد:  لمن قال–نون  بضم الدال وكسر ال-أزیُدِنیھ؟ : كانت الكلمة منونة كسرت التنوین وتعینت الیاء مّدة، نحو

ھو المقصود بھ تذكر باقي اللفظ، فیؤتى في آخر الكلمة بمدة : والتذكري. جاءني عمرٌو: أعمُروه، لمن قال: بالمدة من جنس حركة آخر الكلمة، نحو
  ".المسمى تنوین ترنمھو الوقف بالتنوین : والترنمي... قاال، وفي الداري: من جنس حركة آخرھا، نحو

 .٢/٧٩٨وانظر االرتشاف . ٢/٣٩٤ الكالم السابق في مر - ٥
  .٢/٧٩٩، واالرتشاف ١٩٨١-٤/١٩٨٠وانظر شرح الكافیة . ٣٩٥-٢/٣٩٤ الكالم اآلتي في مر - ٦
عارھم الوقف كثیرًا جدًا على الظاھر أن ھذا غیر الزم في لغة ربیعة؛ ففي أش: "٤/٣٠٣وفي المساعد . ٤/١٩٨٠، وشرح الكافیة ٣٢٨ التسھیل - ٧

  ". المنصوب المنون باأللف، فكأن الذي اختصوا بھ جواز اإلبدال
  .٤/١٩٨١، وشرح الكافیة ٣٢٨ التسھیل - ٨

 ب/٣٤٤
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  : ١تنبيهات

ـ يو" و ،"اًهأي":  حنو ، البناء  وفتحةَ ،"داًي ز رأيت": ، حنو  اإلعرابِ  فتحةَ )حٍت فَ رثْٱ( : مشل قوله  :األول ، ٢"اًه
وعنيفكال الني بلُدتنوين فاً على املشهوره أل.  

 وهذا .فذَحل بل يدبه ال ي تنوين، فإنّ"ةمائقَ" :اء حنوثاً بالت ما كان مؤن  املنصوبِ نون املُ نى م نثْتسي: ٣الثّاين
  يف لغة من باهلاء  يقف .  هرية وهي الش. وأم ا من يقف  بالت  هم جيريها جمرى احمل   اء فبعضذوف في بلُد الت ألفاً نوين ، 

  .  ال غري٤هانغة يسكِّ هذه اللُّ أهلِر وأكث".اتمائ قَتأير": فيقول

  : ٦ مذاهب ثالثةُ ويف هذه األلف."ىت فَرأيت": ، حنو٥ف عليه باأللفوقَ ينُون املُاملقصور: الثّالث

 وهـذا  .فاًالً ووقْ األلف املنقلبة وص ف حذْ بحصالث، واست ال الثّ  يف األحو  /نوين الت ن م لٌها بد  أن :األول
٧ أيب احلسنمذهب٩ واملازين٨ّاء والفر،وهو املفهوم م ناظمِ كالم النهنا ألن بعد فتحةه تنوين  .  

 وهـو   . األلـف   عادت فذا ح  فلم ،فذ ح نوين الت  وأنَّ ،الثها األلف املنقلبة يف األحوال الثّ      أن :الثّاينو
موِرعن أيب عمرٍ   ١٠ي  و والكسائي ١١ني والكوفي  وإليه ذهب ، ابن   ١٢ريايفّ كيسان والس  عن  ١٣ الباذش ، ونقله ابن 

سيبويه واخلليل، وإليه ذهب املصن١٤ قال يف شرحها.١٤ يف الكافيةف :"ويقوي هذا املذهبثبوت الر وايةبإمالة  
   ." لذلك صاحلٍنوين غري التلُ وبد،ياًوِا ر  واالعتداد،فاًاأللف وقْ

  

                                                
 .٣٩٦-٢/٣٩٥ التنبیھات بتمامھا في مر - ١
  ".ِإیھًا و ویھًا:" في د- ٢
  .٤/٣٠٢المساعد  انظر - ٣
  ".قائمْت: أن یقول:"أ /٢٨٨ في ھامش د - ٤
قلبھا یاء؛ ألن الیاء أبین من األلف، وھي لغة : والثانیة. أن تقر على صورتھا: وفي األلف الموقوف علیھا لغات؛ أشھرھا: "٢/٣٣٩ في زھر - ٥

ي أبین قلبھا ھمزة؛ ألن الھمزة أخت األلف، وھ: والرابعة. قلبھا واوًا؛ ألن الواو أبین من الیاء، وھي لغة بعض طیئ: والثالثة. فزارة وبعض قیس
ویحتمل القلب فیھن أن یكون من األلف األصلیة، وأن یكون من المبدلة من . الحروف كلھا، وھي لغة بعض طیئ أیضًا، ولیس من لغتھم التخفیف

 .١٩٨٥-٤/١٩٨٤، وشرح الكافیة ٢٦، والتكملة ٢/٢٨٧وانظر الكتاب . اآلتي ذكره" التنوین على الخالف
  .٣٣٩-٢/٣٣٨ر ، وزھ٨٠١-٢/٨٠٠ انظر االرتشاف - ٦
 .٢/٣٣٨، وزھر ٤/٣٠٤، والمساعد ٢/٨٠١، واالرتشاف ١/٣٥٤وانظر مذھبھ أیضًا في اإلقناع . ١/٣٦٠ معاني القرآن لألخفش - ٧
  .٢/٣٣٨، وزھر ٤/٣٠٤، والمساعد ٢/٨٠١، واالرتشاف ٣٢٨، والتسھیل ٢/٢٩٦ انظر مذھب الفراء في الخصائص - ٨
، واالرتشاف ٤/١٩٨٣، وشرح الكافیة ٣٢٨، والتسھیل ٩/٧٧، وشرح المفصل البن یعیش ٢٦للفارسي  انظر مذھب المازني في التكملة - ٩
 .٢/٣٣٨، وزھر ٤/٣٠٤، والمساعد ٢/٨٠١
 .٤/١٩٨٣ رواه ابن برھان كما في شرح الكافیة - ١٠
، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٨٠١ ، واالرتشاف٤/١٩٨٣، وشرح الكافیة ١/٣٥٥ انظر مذھب أبي عمرو والكسائي والكوفیین في اإلقناع - ١١
 .٢/٣٣٨، وزھر ٨/١٠، وشا ٤/٣٠٤، والمساعد ٢/١١٥٥
  .٢/٣٩٦، وزھر ٢/١١٥٥، وشرح التسھیل للمرادي ٤/١٩٨٤ انظر مذھب ابن كیسان والسیرافي في شرح الكافیة - ١٢
اإلقناع في : (لھ كتاب. مام، نحوي، مسند، مقرئوابن الباذش ھو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري، أبو الحسن، إ. ١/٣٥٣ اإلقناع - ١٣

  .١/١٧٣، واألعالم ١٤٤-٢/١٤٣، وبغیة الوعاة ٧٩انظر البلغة . ھـ٥٤٠سنة : واختلف في سنة وفاتھ، وقیل).  القراءات السبع
  .١٩٨٤-٤/١٩٨٣ شرح الكافیة - ١٤

  أ/٣٤٥
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  إالَّفذَحه ال ت ألفَنَّأ، ولِه يف الوصف كلفظ يف الوق٢ْه لفظَ أنَّنون املُ يف املقصور غريِالفوال خ": ١ قالمثّ
اعر كقول ال،يف ضرورة٣ش:  

٢٨٤ – ]ـزٍولُكَي ـنـْلٍ م   لْـنِ املُعـطُ ابـومٍ ورهـ مرج٤طُـره]        ـرٍحـاض قَبِي

ابن املُ:أراد انتهى. "ىلَّع .  

  :٥زِاجِ الر قولُاًوي ا ر االعتدادومثالُ

  ٢٨٥ - ـإني اا ـكفَـبعج رٍـنالْفَت مىـ نِع  

  :إىل قوله

  ىرـي سـرق الْحـ ط٦َفـْورب ضي         

   . الم الكلمةن م بدلٌفع واجلرنوين، ويف الر التن مصب بدلٌ فاأللف يف الن؛حيحلص اعتباره با:الثّالثو

 يف  ١٠ وإليه ذهب أبو علي    .نيحوي وهو مذهب معظم الن    :٩قيل. ٨هم أكثر ٧وهذا مذهب سيبويه فيما نقل    
غري الت١١.ذكرة إىل موافقة املازينّذكرة، وذهب يف الت   

  

  

  

                                                
 .٤/١٩٨٤ شرح الكافیة - ١
  ".ألفھ "١ في ط- ٢
، ١/٢٦٦، والبیان والتبیین ٢/٢٩١، والكتاب ١٩٩من قصیدة للبید من الرمل في دیوانھ البیت و .خطأھو  و."الراجز: "في األصل، ود، وص - ٣

ولكیز ھو لكیز بن . ٢/٤٠٢ورد في مر . ٤/٥٤٨، والمقاصد ٤/٢٠٨، وشرح الشافیة للرضي ٢/٢٩٣، والخصائص ١/١٤١والحجة للفارسي 
وابن المعلى ھو جارود بن . قد رجمتك بالشرف: ا قال لھ النعمانومرجوم ھو شھاب بن عبد القیس، سمي مرجومًا بعدم. أقصى بن عبد القیس

  .المعلى
  .المعّل، ووجھ االستشھاد حذف األلف من المقصور غیر المنون للضرورة: موضع الشاھد

  .وھو خطأ". رھط ابن مرجوم:" في ص- ٤
وھو بال . ٤/٢٥٤، والخزانة ٤/٥٤٦، والمقاصد ٥٠٠-٢/٤٩٩، وأمالي ابن الشجري ٨/١٠٢، واألغاني ٤٦٥-٤٦٤ الرجز للشماخ في دیوانھ - ٥

  .أتى القوم لیًال: وطرق الحّي سرى؛ أي. tوابن جعفر ھو عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب . ٢/٣٩٦ورد في مر . ٢٠٥نسبة في أمالي الزجاجي 
  .الفتى، وسرى، ووجھ االستشھاد االعتداد باأللف المقصورة رویًا: موضع الشاھد

 ".طیف:"٢ في د، وط- ٦
 ".نقلھ:"٢ في د، وط- ٧
، وأبي حیان في االرتشاف ٤/١٩٨٣، وابن مالك في شرح الكافیة ٢/٣٠٩، وابن الحاجب في اإلیضاح ٩/٧٦ كابن یعیش في شرح المفصل - ٨
 .٣٠٥-٤/٣٠٤، وابن عقیل في المساعد ٢/٨٠١
 .٢/٨٠١ ممن قال بذلك أبو حیان في االرتشاف - ٩
  .٢/١١٥٥، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٣٩٦، ومر ١/٣٥٤ وذكرت موافقة أبي علي للمازني في كتابھ التذكرة في اإلقناع .٢٤ التكملة للفارسي - ١٠
 ".انتھى" في د زیادة - ١١
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 )احـوفقْذوـ لي سف ـفطى اضارِ ـولَ      رـصـةَ غَيـرِ الْفَتحِ فـي اإلضارِـم(  

 علـى اهلـاء     فقها وو تلَ ص تفَذ ح  أو مكسورةً   كانت مضمومةً  فإنْ ؛مريِ على هاء الض   فق إذا و  :١يعين
 ومل ، علـى األلـف  فق و"اهأيتر" : حنو كانت مفتوحةً وإنْ /. حبذف الواو والياء   "هبِ" و ،"هلَ" : تقول ،ساكنةً

تفذَح .  

  .  األبياترما يكون ذلك آخ وإن،رِع وقوع ذلك يف الشن م)ارٍرطى اضوي سف( :واحترز بقوله

  ٢سهيلوذكر يف الت أن        ه إىل ما قبله اختياراً    ه قد حيذف ألف ضمري الغائبة منقوالً فتح،   ٣ئ كقول بعض طي :
 وهو ،ه يقتضي جواز القياس عليه فإن؛"اختياراً" :٤شكل قوله واست.اه بِ: يريد؛" بهُهللا امكُمر أكْ ت ذا ةامروالكَ"

  . ٥قليل

 )أشـــو تهاًإذ"ب"ننـ ماًـوـ نـص فـفَ      بقْاًـألي الوـ فن ـفهـا قُـونبل(  

اختليف الوقْ  ف ٦"إذاً" على   ف: ٧ اجلمهور  فذهب  إىل أن  وقَه يعليها باأللف لشبهها باملُ    ف نوملنـصوب  ا ن. 
٨هموذهب بعضإىل أن ه يوقف عليها بالن؛"أنْ"ها مبرتلة ون ألنون عن املازين٩ّلق د واملرب .  

واختلفيف ر س١٠ مذاهبةها على ثالثم :  
  . فحص باملُتمس وكذلك ر، وهو األكثر:١٢ قيل.١١ باأللفها تكْتب أن:أحدها

: ١٥دوعن املرب . ١٤ عصفور  ابن هح وصح .د واألكثرون  املرب إليه ذهب  :١٣وقيل. ون بالن بتكْها ت  أن :الثّاينو
  . ١٦ احلروف يفنوين، وال يدخل الت"نلَ" و"أنْ"ها مثل  ألن؛ باأللف"نإذَ"  يكتبن م يد أكويأشتهي أنْ

                                                
 .٣٩٧-٢/٣٩٦ الشرح اآلتي في مر - ١
٣٢٨ - ٢. 
، وتكون موحدة التي: ، وذات بمعنىحدة في التثنیة والجمع، موالذي: وذو بمعنى...". ذو فضلكم اهللا بھ، والكرامِة ذاُتبالفضل ":  القول بتمامھ ھو- ٣

، وشا ٤/٣٠٧، والمساعد ٢/٨٠٣، واالرتشاف ٣/٥٤والقول لخطیب وفد طیئ في أمالي ابن الشجري .  لغة طیئھيو .مضمومة في كل حال
 .٢/٣٣٩، وزھر ٨/١٨
  .٣٢٨قول المصنف المذكور في التسھیل :  أي- ٤
 .١/١٠یھ من اختصاصھ بالضرورة  في الكتاب  وذلك خالف ما یقولھ سیبو- ٥
  .٣٩٨-٢/٣٩٧ الشرح اآلتي في مر - ٦
 ٢/٣٣٩، وزھر ٤/٣٠٥، والمساعد ٤/٢٩٤، وھشا ٢/٧٩٩، واالرتشاف ٤٠٩، والممتع ٢٤٣ انظر التكملة للفارسي - ٧
وقف علیھ من غیر تغییر یكتب على صورتھ، كل نون یوقف علیھا باأللف تكتب باأللف، وما ی: " قال٢/١٧٠شرح الجمل   كابن عصفور في - ٨

وإنما : " وقالفصّرح بأنھا تبدل في الوقف ألفًا ؛١/٤٠٩وخالف في الممتع ".  بالنونوھذه یوقف علیھا من غیر تغییر فینبغي َأن تكتب على صورتھا
لسكون وانفتاح ما قبلھا، وكونھا قد جاءت بعد ، وإن كانت النون من نفس الكلمة لمضارعتھا نون الصرف، ونون التوكید في ا"إذن"جاز ذلك في 

 ".لمجیئھا بعد حرف واحد فلم تشبھ لذلك التنوین"..لن"، و"أن"ولیست كذلك في ". ید"حرفین، وھما أقل ما یكون علیھ االسم المتمكن نحو 
 وانظر مذھب المازني والمبرد .٢/٣٣٩ زھر ، وكذا في٢/٧٩٩كما نقل عنھ أبو حیان في االرتشاف  عسل بن ذكوان عن المازني والمبردرواه  - ٩

  .٣١، والمغني ٣٦٥، والجنى الداني ٢٨٠-٢/٢٧٩أیضًا في شرح الشافیة للرضي 
 .٩٦ وانظر ما تقدم في باب إعراب الفعل. ٢/٣٣٩، وزھر ٣١، والمغني ٣٦٦ انظر الجنى الداني - ١٠
  ".أن تكون باأللف:"، وص١ في ط- ١١
ألنھ إذا كان یرى الوقف علیھا بالنون، كما نقل وفیھ نظر؛ ": أن ھذا القول منسوب إلى المازني، ثم قال٣٦٦في الجنى الداني ذكر المرادي  - ١٢

   ".عنھ، فال ینبغي أن یكتبھا باأللف
 .٢/٣٩٧، ومر ٣٦٦ انظر القول في الجنى الداني - ١٣
 .٢/١٧٠ شرح الجمل البن عصفور - ١٤
 .٢/٣٩٨، ومر ٣٦٦ى الداني  انظر قول المبرد في الجن- ١٥
 ".ال یدخل التنوین الحرف:"١ في ط- ١٦

  
 ب/٣٤٥
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  . ١اءقاله الفر. هاتون لقو بالنتبت كُتلَمع أُها، وإنْفع باأللف لضتبت كُتيلغ أُ فإنْ؛فصيل الت:الثّالثو
 لكتابتـها  ون فال وجه بالن يقفنا م وأم. باأللف يقفنعاً على قول مرفَ م هذا اخلالف  يكونَ وينبغي أنْ 

٢.ونعنده بغري الن   

 )ي ذْفحقُـووصِـا املَنذ وِينِ ملَ      ا ـي التنمصنـ ي ٱبثُب نلَى مـولَمفَاع اـوت(  
 كان   وإنْ ".يااض قَ رأيت" : حنو ،فه أل  تنوينِ ن م لَدب كان منصوباً أُ    فإنْ نون املُ  على املنقوصِ  فق إذا و  :٣أي

منصوبٍ /غري  الوقْ  فاملختار عليه باحلذْ  ف فيقال ،ف : "ذا قَهاض،بقَ ومررت اض".عليه بِ وجيوز الوقف رالياء د 
ا مو﴿،  ]١١: ١٣عدالرسورة  [﴾يال و ن م هونِ د ن م مها لَ مو﴿،  ]٧: ١٣عدالرسورة  [﴾ياد ه مٍو قَ لِّكُلو﴿: ٤ كثري كقراءة ابنِ 

عنِهللا ا د ب سورة  [﴾ياقما ذكر إذا مل يكن املنقوص حم        وحملُّ .]٩٦: ١٦حلالن كانَ فإنْ. العني ذوف ت عين الـر كمـا  د 
   ). لُزوم رد الْيا اقتفي"مرٍ"نحو ...ويف(: سيأيت يف قوله

وأماملُا غري نوفقد أشار إليه بقولهن :   

]غَيـوني التذ كْـوِيـرسِـنِ بِالع فيو      حوِـن "ـ لُ"رٍـمالْي در وما اقْـزيـتف[  

ـ   نون املُنن بالعكس م ون املنقوص غري املُ   :أي) وغَير ذي التنوِينِ بِالعكْسِ   ( فإثبات اليـاء فيـه أوىل م ،ن 
  . ٥ خالفاً لبعضهم،رورة خمصوصاً بالضف وليس احلذْ،حذفها

  :٦ أشياءأربعةُ) غَير ذي التنوِينِ( :وقد دخل حتت قوله
 عليه بإثبات فوقَ في،"ياض القَرأيت" : حنو،حيح كان منصوباً فهو كالص وهو إنْ؛"أل"ـباملقرون : األول

ـ  القَاَءج" : فاملختار.رك كان مرفوعاً أو جمروراً فكما ذُ     وإنْ .الياء وجهاً واحداً   ياض، ـ  بالقَ ومـررت ياض" 
  . باحلذف"اضالقَ"  وجيوز،باإلثبات

 . فيه احلـذف    خيتار ٨ ويونس ، خيتار فيه اإلثبات   ٧ فاخلليل ؛"اضيا قَ " : حنو ،داءه للن  تنوين ما سقطَ : الثّاينو
٩ح سيبويه ورج يونس ألنَّ   مذهب  حذْ  حملُّ داَء الن ولذلك دخلَ  ف ،  رخيم فيه الت. ورج  ١٠هح غري اخلليل   مذهب 
  . ةرثْ بالكَر فريجحثُ ومل يكْ،١١جاز مف احلذْألنّ

                                                
  .٢/٣٩٨، ومر ٤/٤٥، وشرح الرضي على الكافیة ٢/١٧٠ انظر مذھب الفراء في شرح الجمل البن عصفور - ١
 ".انتھى" في د زیادة - ٢
 .٣٩٩-٢/٣٩٨ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٣
، ٢/٢٨٨وورد كونھا لغة من لغات العرب في الكتاب . ٢/٦٧٥، واإلقناع ١/٣٢٧ السبع البن خالویھ  انظر قراءة ابن كثیر في إعراب القراءات- ٤

  .٢٩-٨/٢٨، وشا ٢١والتكملة للفارسي 
الوجھ إثبات الیاء؛ ألنھا كانت ثابتة في الوصل، ولم یعرض في الوقف موجب لحذفھا، فبقیت على ما : "٢/٣٠٧ قال ابن الحاجب في إیضاحھ - ٥

  ".ومن حذفھا فإنما حذفھا للتخفیف؛ ألن الوقف محّل تخفیف. یھكانت عل
 .٢/٤٠٠، ومر ٨٠٥-٢/٨٠٤ انظر االرتشاف - ٦
  .٢/٣٤٠، وزھر ٢/٤٠٠، ومر ٢/٨٠٤، واالرتشاف ٢/٢٨٩ انظر مذھب الخلیل في الكتاب - ٧
 .٢/٣٤٠، وزھر ٢/٤٠٠، ومر ٢/٨٠٤، واالرتشاف ٢/٢٨٩ انظر مذھب یونس في الكتاب - ٨
 .٢/٢٨٩الكتاب  - ٩
  .٨/٣٢وذكر ذلك عن ابن طاھر وابن خروف في شا . ٢/٨٠٤، وأبي حیان في االرتشاف ٢٢كالفارسي في التكملة  ١٠
 ".أجازه النحاة على خالف األصل: بضم المیم؛ أي" ُمجاز: "قولھ: "٤/١٦٩٩ في صب - ١١

 أ/٣٤٦
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م يف   فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقد      ؛ نصباً "يوارِ ج رأيت" : حنو ،فره ملنع الص  ينما سقط تنو  : الثّالثو
  .املنصوب

 عليه جاز فيـه الوجهـان اجلـائزان يف     فق فإذا و  ؛"ةَكَّي م اضقَ" : حنو ،ما سقط تنوينه لإلضافة   : الرابعو
 فجاز فيه مـا  - نوين وهو الت  - هابِ بسب  عاد إليه ما ذهب     بالوقف عليه  ا زالت اإلضافةُ  مه لَ  ألن :٢قالوا. ١نوناملُ

  . نونجاز يف املُ

 ولـيس  ، هلذه األنواع األربعةه شاملةٌ عبارتأحدمها أنَّ: نيهج ون م ضرتع م /اظم كالم الن  فقد بان لك أنَّ   
   .٣ كما ذكر ذلك يف الكافيةاإلثبات نيعت وهو م، املنصوبنِثْتسه مل ي أن واآلخر.ا واحداًهمحكْ

ـ   اسم فاع  "مرٍ" : العني حنو   حمذوف  إذا كان املنقوص   :يعين)  لُزوم رد الْيا اقتفي    "مرٍ"نحو  ...ويف( ل من 
"أر رأى ي٤"يئ، هلُ أص: "مرفْ" على وزن    "يئمفأُ "لع ،اضٍقَ"  إعاللَ لَّع"  قـل  ه وهي اهلمزة بعد ن     وحذفت عين

 . بالكلمـة  وذلك إجحاف.٦ واحدلٍ االسم على أص لزم بقاُء الياء، وإالَّ عليه لزم رد  فقه إذا و   فإن ،٥حركتها
ـ الفاء كومثله يف ذلك حمذوف"يف"فتقول،ماًلَ ع : "رِهذا م،يوي فو"ي ،"بِمررت رِميوي يف".   

 )غَيـور ا ـهأنِـالتـيثـ محم ـنر ك      ــسـكِّنق أو ـهائر ـفحالت ـمكر(  

اإلسكانُ: ٧ أوجهك مخسةُيف الوقف على املتحروالر ،ومواإلش ،ماموالت ،ضعيفولكلٍّ. لُقْ، والنمنها حد  
ةوعالم :  

   ".خفيف" أو "خف" نخلاء م، وهي اف فوق احلر"خ"ه ت وعالم،ةكَ احلرم عدفاإلسكانُ

واإلشمامض مفَ الشتنِي٨ لإلشارة للحركة، واملضمومِ يف املرفوعِ بعد اإلسكانم غريِن والغرض به  صوت ،
الفرقاكن واملُ بني السنِكَّسه نقطةٌ يف الوقف، وعالمتقد هكذا  احلرف ام".."  

والرووهو أنْم تأت باحلركة معي إضعاف ص وتإالَّ باإلمشامِها، والغرض به هو الغرض أن ه أتميف البيان م ن 
اإلمشام، فإنال يدركه إالَّه يدركه األعمى والبصري، واإلمشام ٩ البصريولذلك ج ،لَعته يف اخلطِّ عالمتأت وهو ؛م 

قُطٌّخ داماحلر ١٠"/ " هكذا ف.  

                                                
  ".جاز الوجھان في المنون:"١ في ط- ١
  .٢/٣٤٠، وزھر ٨/٣٢ ، وشا٢/٤٠٠ انظر القول في مر - ٢
  .١٩٨٧، ٤/١٩٨٥ شرح الكافیة - ٣
   ."أرى یري:"في دو.  أصل غیر مستعمل"أرأى یرئي" - ٤
  ".إلى الراء" في د زیادة - ٥
 ".ھو الراء: " زیادة ط، وصيف - ٦
 .٣٤١-٢/٣٤٠، وزھر ٢/٤٠٣، ومر ٢/٨٠٨ انظر االرتشاف - ٧
 .من د" للحركة" سقطت - ٨
 ".واإلشمام ال یدركھ إال البصیر" سقط- ٩
 ".-"ُرسم في د، وط، وص خّط مستقیم ھكذا  - ١٠

 ب/٣٤٦
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والتضعيفاحل تشديد رالّذي في قَو١فعليه، والغرض بأنَّ به اإلعالم هذا احلر فمتحر األصل، / يفك 
الّذياكن واحلرف املزيد للوقف هو السغَ قبله وهو املدش"، وعالمته م"فوق احلر ف،وهي الش نيم ن 

  . "شديد"

حتويلُلُقْوالن اكنِ احلركة إىل السحركة اإلعراب بيانُا قبلها، والغرض به إم ،أو الفرار م التقاء ن 
الساكنني، وعالمته عدمالعالم وسيأيت تفصيل ذلكة ،.   

 م يف غريه، ولذلك قدن، وليس هلا نصيب عليها إال باإلسكافقَو مل يالتأنيث  هاَءك كان املتحرفإنْ
 أعين يف احلركات ،طلقاًم مو وبالر، وهو األصل،سكان عليه باإلف يوقَها جاز أنْ كان غري وإنْ.استثناءها

هم أبو  يف املفتوح ووافق٢َاِء القره أكثرزجِ الفتحة، ولذلك مل يةفَّ خلةالث، وحيتاج يف الفتحة إىل رياضالثّ
  . ٣حامت

وجيوز اإلمشام والتقْضعيف والنروط اآلتيةل لكن بالش:   

  اـليالً إنْ قَفَـزاً أَو عـس همـا لَيـم       اـف مضعفَـأَو ق ةَـممِ الضمـشأَ وأَ[

 ـمكـحاًـر  حكَـوـران الَـقُـات       ســلحنٍ تلَـرِيكُـاك ظَـهحي الَـن[  

وقدأشار مام بقوله إىل اإلش:) ةَأَ أوممِ الضمأي) ش:كانت أو بناةً إعرابي ئةًي.وأم ا غريالض الفتحة ة وهوم 
  بعض ألنَّ،مِو على الر فمحمول٤ٌاءر عن بعض القُ اإلمشام يف اجلرنا ما ورد م وأم.والكسرة فال إمشام فيهما

الكوفي٥نييسم ي الروإمشاماًم ،وال م شيف االصطالحةَاح  .  

 ،)اًمحرك(ع بِ ت:أي)  أَو عليالً إنْ قَفَااًما لَيس همز... قف مضعفَاأَو (:ضعيف بقوله أشار إىل التمثّ
  . "بْارِض" ":بارِض" ويف ،"لّْعو" ":لعو"، ويف "رْفَعج" ":رفَعج"كقولك يف 

لرط واحترز بالشاألوم بِ" : حنونو،"اءن "ألنَّ؛ه فال جيوز تضعيفُ"اءطَّخ العرب  اهلمزة ما مل اجتنبت إدغام 
تكن عناًي.   

                                                
  ".یقف" في األصل ود- ١
 ".لم تجزه القراء:" في د- ٢
  .٢/٣٤١، وزھر ٤/٣١٣، والمساعد ٢/٤٠٤، ومر ٢/٨٠٨، واالرتشاف ٥٠٩-١/٥٠٨ انظر مذھب القراء وأبي حاتم في اإلقناع - ٣
 أن أباعمرو یشّم في ١/٥٠٧ یشّم آخر الحرف الرفع والخفض في الوقف، وفیھ  أن الكسائي كان یعجبھ أن١/٥٠٦ ذكر ابن الباذش في اإلقناع - ٤

  .٤/٣١٣، والمساعد ٢/٤٠٤، ومر ٢/٨٠٩وانظر االرتشاف . الجر
اإلشمام وضع النحویین، ولیس بمسموع من : وقطرب یقول...فاألخفش حكي عنھ أن اإلشمام ُیفھم بالسمع دون النظر:"٨/٥٤ في شا - ٥

لقراء عن ثعلب وابن كیسان أن اإلشمام أتّم في البیان من الروم، وكأنھ نطق ببعض الحركة بخالف الروم، فإنھ تناوٌل إلى الحركة وینقل ا...العرب
وإذا . رمت الشيء، فھو عبارة عن محاولة أخذه من غیر وصول إلیھ بعُد: وحجة ھذا الرأي ما ذكروا من أن القائل إذا قال. من غیر وصول إلیھا

وما قااله اعتراض على االصطالح؛ إذ غایتھ أن سمَّوا . فالروم واإلشمام منقوالن من ھذا. أنھ خلطھا بشيء منھ: مت الفضة الذھَب، فالمعنىأشم: قال
، وزھر ٢/٤٠٤، ومر ٢/٨٠٩، واالرتشاف ١/٥٠٧وانظر اإلقناع ". وإذا ُفھمت المعاني فال مشاّحة في األلفاظ. الروم إشمامًا، واإلشمام رومًا

٢/٣٤١.  

 أ/٣٤٧
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الثّاينرط وبالشم حنون : "سرو،"و "بقالقَ" و،"يالفَ" و،"ياض١. فال جيوز تضعيفه"ىت   

  .  فال جيوز تضعيفه"ركْب" : حنون مالثّالثوب

 احلرف  حركة جيوز نقلُ:أي) ن يحظَالَلساكنٍ تحرِيكُه لَ...وحركَات انقُالَ (/:قل بقوله أشار إىل النمثّ
 ن لَ: أي،لَظَح يه لن حتريكُ يكونَ أنْر واآلخ. ساكناً يكونَأحدمها أنْ: املوقوف عليه إىل ما قبله بشرطني

يمنفتقول يف حنو ؛ع "ركْب:" "هكُذا بر،بِ ومررت بك٢، ومنه قوله"ر:  

٢٨٦ -كَث رهالْدو تجِبع بجع رـيه  

   نع نـمزِيــ سرِبأَض نِي لَمـبه  

  .  اهلاء إىل الباءةَم، فنقل ضهبرِ أضم لَ:أراد

 :راً كما يف حنو   ذِّعته م ا لكون حتريك  حريك إم  للت  ولكن غري قابلٍ   ، مل يكن املنقول إليه ساكناً، أو كان       فإنْ
"باب" و ،"ابن"  أو م ،تعما يف حنو  راً ك س: "قنو ،"يلد "عو ،"ورفُص "زثَ" و ،"ديبو" ثقل احلركة على اليـاء      ل

  .لُقْ الن امتنع،"مع" و،"دج" :رورة كما يف حنو يف غري الض الفكعِنِتم م إدغامٍماً لفكزِلْتس أو م،والواو

  : تنبيهان

  :٤ كقوله،ك إىل املتحر بنقل احلركةف الوقْمٍخ لَ جيوز يف لغة:٣األول

٢٨٧ -هدا قَصميرِ فيلْخل رمأْتي نم   

    سم دمحـتشر لَمعيو هيـاعهد  

وملُن غهم الوقْتفاهلاِء على هاء الغائبة حبذف األلف ونقل فتحة ٥ كقوله،ك قبلها إىل املتحر:  

  هـافَـمٍ أخـنت في لَخـ كُ]دثَـوا ح قَومي      ضِأرفَـإني قَـد رأَيـت بِ [- ٢٨٨

  .٦تركَ ففعل ما ذَ،اه أخافُ:أراد
                                                

  .١من ط" تضعیفھ...ألن العرب" سقط - ١
وھو بال نسبة في المحتسب . ، وشا)لمم(، واللسان ٤/٢٦١، وشرح الشافیة للرضي ٢/٢٨٧، والكتاب ٤٥ الرجز لزیاد األعجم في دیوانھ - ٢
  .٨/٦٠ورد في شا . ٩/٧٠البن یعیش ، وشرح المفصل ١/١٩٦
 .٢/٣٣٩، وزھر ٤٠٩-٢/٤٠٨، ومر ٢/٨١٧، واالرتشاف ٣٣٠، والتسھیل ١٩٩١-٤/١٩٩٠ انظر شرح الكافیة - ٣
. ٢/٤٠٨ورد في مر . ٦/٣٠٤، والدرر ٣/٤٣٥، والھمع ٤/٥٥٢، والمقاصد٤/١٩٩١ الرجز قائلھ مجھول،وھو بال نسبة في شرح الكافیة - ٤
  .االھتداء للصواب وإصابة وجھ األمر والطریق: والرشد. ھي ھنا بمعنى السعي؛ وھو العملومساعي جمع مسعى وال

  . والقیاس المنع.ا للوقف، وھي لغة لخمقصده، ووجھ االستشھاد نقل ضمة الھاء إلى الدال المتحركة قبلھ: موضع الشاھد
 ٢/٥٦٨، واإلنصاف "وھي لغة لخمیة: " فیھ أبو العالءقالو ،٤٦٩ سالة الصاھل والشاحجر البیت من الوافر، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في - ٥

فإني قد سئمت بدار قومي   أمورًا كنت في : "بروایة١٢٥، وضرائر ابن عصفور "فإني قد رأیت بدار قومي   نوائب كنت في لخم أخافھ: "بروایة
  .اسم قبیلة: ولخم. المصائب: وادثوالح". فھلست في لخم أخا" بروایة ٢/٣٣٩ورد في زھر ". لخم أخافھ

 ".ذكر:" في د، وط، وص- ٦

 ب/٣٤٧
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،  اإلعرابِ ١ه حبركة  اختصاص  عليه اجلماعةُ  الّذي و ،ةة والبنائي  لإلعرابي  وهو شاملٌ  ، أطلق احلركات  :الثّاينو
هم على معرفـة حركـة اإلعـراب لـيس     صر ح ألنّ؛"سى أممض" وال "دع بنم" وال   "لْب قَ نم" :فال يقال 

كحرص   البناء هم على معرفة حركة  .  رينوقال بعض املتأخ : ـ     بل احلرص   حركـةَ   ألنّ ؛د على حركة البناء آكَ
   . انتهى.لُ عليها وهو العاماإلعراب هلا ما يدلّ

قل شرطٌوقد بقي للنم خلَتفيه أشار إليه بقولهف :/    

  )الَـقَـوف نـ وكُ يرِـصـراه بـي     وزِ الَ ـوى املَهمـن سـحٍ مـلُ فَتـونقْ(
 وال  ،"كَر ب رأيت" : فال جيوز عندهم   ، مهزة  عنه غري   الفتحة إذا كان املنقولُ    ني منعوا نقلَ   البصري  أنّ :٢يعين

"ضربت الض ب؛"ر ل    يف املُ   ما يلزم على الن قل حينئذنونم ننوين حذف ألف الت، وحلَماملُ غري نووأجاز . عليهن 
 ٣ونذلك الكوفي .ون٤لق  عن اجلرمي  ه أجازه  أن،   وعن األخفش أن    ه أجازه يف املنو   ن على لغة م٥ قال ن: "رأيت 

كْب٦"ر .  

 ،بأْرأيت اخلَ" :قال في، كانت فتحةًكته وإنْ حر جيوز نقلُ املهموز إىل أنَّ)وزِمى املهو س نم( :وأشار بقوله 
أوالرد، رأيت اخلَ " يف   "طَأْ والبَءب، والر َءد، َءطْ والب."ما اغْ وإنتر ذلك يف اهلمزة لثقلهاف،ن مـا قبـل   كِّ وإذا س

اهلمزة السطْاكنة كان النا أصعبق .   

 ]النـقْوـلُ إنْ يـعيظن منِـدتمم ـرع        ف ذَاكـومـوزِ لَـي املَهنِـيتمي ـسع[  
)نِعتمم ريظن مدعالنقْلُ إنْ يو (فال تقَنل ضإىل مسبوقٍ بكسرة، وال كسرةٌ إىل مسبوقٍةٌم بضم فال جيوز ة ،

قل يف حنو  الن: " رهذا بِش" ؛فاق باالت ل    ما يلزم عليه مبناء   ن "فال يف حنو  ، و "لع: " ـ قُ بِ انتفعـت الفـاً   خ ،٧"لفْ
   .، هذا يف غري املهموزر يف األمساء أو نادلٌ وهو مهم"لعفُ" بناء نما يلزم عليه م ل،لألخفش

ا املهموز فيجوز فيه ذلك كما أشار إليه بقوله        وأم:)     نِعتمي سوزِ لَيمي املَهف ذَاكهـذا رِ  " :فتقول) ود،ؤ 
كُ بِ ومررت؛"ئفل نبيه ما مرالتوهذه لغة كثريٍ. ثقل اهلمزةن عليه م م نالعرب منهم ت ٩ وبعض متيم.٨ وأسدميم 

يفر ون من  قل املُ  هذا النوعِق   إِظري إىل    يف عدم النللفاء فيقولون  باع العنيِ ت : "ذا رِ هدفُكُ" مع   "ئ١٠ وبعضهم ".ؤ 
يبِتعوي بهذا رِ" : فيقولتباعِإل بعد ا اهلمزةَلُددفُكُ" مع "ي١١"و.  

                                                
  ".بحركات"١ في ط- ١
  .٢/٧٣١ الخالف بین البصریین والكوفیین في اإلنصاف صیل تف وانظر.٢/٤٠٦ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٢
  .٢/٣٤٢، وزھر ٤/٣١٨، والمساعد ٢/٤٠٦، ومر ٢/٨١١ انظر مذھب البصریین والكوفیین في االرتشاف - ٣
  .٢/٣٤٢، وزھر ٤/٣١٨، والمساعد ٢/٤٠٦وانظر مر . ٢/٨١١ أبو حیان عن الجرمي واألخفش في االرتشاف ھ نقل- ٤
 ".وھم ربیعة، كما مر: "٤/١٧٠٥ في صب - ٥
 .وھو خطأ؛ ألنھ مثال للوقف قبل النقل، یحمل علیھ جواز النقل فیھ". َبَكْر:" في األصل- ٦
 .وھو تصحیف". بفعل "١ في ط- ٧
  .٢/٢٨٥ انظر لغة تمیم وأسد في الكتاب - ٨
 .٢/٢٨٦ انظر الكتاب - ٩
  .٢/٢٨٦ انظر الكتاب - ١٠
 .٢/٤٠٧، ومر ٨١٤-٢/٨١٣ انظر ما سبق في االرتشاف - ١١

 أ/٣٤٨
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  : ١تنبيهان

  ."ولْد" و،٢"يبظَ" : حنونل مقَن منه صحيحاً، فال ي املنقولُ يكونَ وهو أنْ رابعقل شرطٌ جلواز الن:األول

 ٤اًدبتس عليه م  فقَوها كما ي  ت حركَ لِون واقفني على حام   ها احلجازي فَذَ ح  اهلمزة  حركةُ /لتقإذا ن : ٣الثّاين
 فال حيذفها، بل ني احلجازيا غريوأم. وم واإلمشام وغري ذلك بشروطه     باإلسكان والر  "بذا اخلَ ه" : فيقولون ،ا

 منهم من بِثْ يطُ " : حنو ها ساكنةً تهذا البؤ، ورأيت  طَأْ الب،ومررت بالب ئْط."ومنهم م ني بها بِلُدمـ سِانِج ة  احلرك
 ها بعد سـكون  حركت سِانِجم اهلمزة بِ  لُدبوقد ت . "يط بالب  ومررت ،اطَ الب  ورأيت ،وطُذا الب ه" :املنقولة فيقول 

  غريِ وقد يبدلوا كذلك بعد حركة. ما قبلها الفتح فيلزم فتح٥ا يفوأم. "يطْ بالب ومررت،طْوهذا الب" : حنوباقٍ
هـم ال    ألن ؛ها يف األحوال كلِّ   "الَالكَ" : وأهل احلجاز يقولون   ".يلَ بالكَ  ومررت ،ولَذا الكَ ه" :منقولة فيقولون 

   ."يلتمم" ":ئلتمم"، ويف "ومكْأَ" ":ؤمكْأَ"سها، ولذلك يقولون يف انِجم بِ إالَّ بعد حركةيبدلون اهلمزةَ

 )ت قْفي الوـفمِ هاالس ثأْنِيلْ  اـا تعكُ       جي ـإنْ لَمبِس ــننٍ صـاكلْحصو (  

  . "ةمائقَ" و،"ةزمح" و،"ةماطفَ" :حنو

  . ٧"هارنا على الفُدعقَ" :٦ بعضهم قولُ وشذَّ.ريغها ال ته فإن لغريِ تاٍءن مالتأنيثواحترز ب

  . ريغها ال ت فإن"تامقَ" : حنولِع تاء الفن موباالسمِ

  . ريغها ال تما فإن وحنوه"تخأُ" و،"تنبِ" تاء ن م صحيحٍصال بساكنٍ االتبعدمِو

    ومشل كالمه ما قبله متحرلَ كما مثّ  ك،   وما قبله ساكن  ـ احلَ" : ألفاً حنـو    وال يكون إالَّ    صحيحٍ  غري ةاي"، 
ها  ألن ك املتحر مكْ األلف ح  مكْ ح لَعما ج  وإن . يف الوقف  اء هاءً  الت وعني إبدالُ  يف هذين الن    واألعرف ".ةاتالفَ"و

   .٨ك متحر حرف عنمنقلبةٌ

  

                                                
  .٤٠٨-٢/٤٠٧ التنبیھان في مر - ١
  .١من ط" ظبي" سقطت - ٢
، ٣٠٦-٢/٣٠٥، وإیضاح ابن الحاجب ٢٥، والتكملة للفارسي ٢/٢٨٦ انظر تفصیل وجوه اإلتباع والنقل عند الحجازیین وغیرھم في الكتاب - ٣

  .٢/٣٤٢، وزھر ٣٢٠-٤/٣١٩، والمساعد ٢/٤٠٧، ومر ٢/٨١٤، واالرتشاف ٨١١-٨١٠، ونا ٤/١٩٩٤، وشرح الكافیة ٣٣٠-٣٢٩والتسھیل 
مستقًال : للحركة؛ أي" بھا"الراجع إلى الحامل، وضمیر " على"حال من مجرور : مستبدًا:"٤/١٧٠٦صب وفي . وھو خطأ". مستبدًال:"٢ في ط- ٤

: وقال المحقق فیھا". مستبدًا بالحركة: یعني:"مرادي نقًال عن حاشیة إحدى نسخ شرح األلفیة لل٢/٤٠٧وفي حاشیة مر ". بھا بأن كانت لھ أصالة
والواقع أن ھذا الحرف . والمراد أنھم یحذفون الھمزة فیكون الوقف على الحرف الذي نقلت الحركة إلیھ افتراضًا، وكأنھ صاحبھا مستقًال بھا أصالة

  .عند الحجازیین لم یحمل الحركة فعًال؛ ألن الوقف علیھ حال دون تحركھ
  .وھو خطأ". غیر"د زیادة  في - ٥
 .٢/٤٠٩، ومر )تبھ(واللسان  والقول في المحكم. الفرات:  یریدون- ٦
 .وھو تحریف". الفراء:" في ص- ٧
  .٤١٠-٢/٤٠٩، ومر ٢/٨٠٠ انظر ما سبق في االرتشاف - ٨

  
  

 ب/٣٤٨
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  ]سِ انتمىـنِ بِالعكْـر ذَيـوغَي اهىـض      اـ ومحٍـيحصعِ تـمـلَّ ذَا في جـوقَ[

ـ  ا  تـصحيحِ  / يف مجعِ  اء هاءً  الت لُع قلّ ج  :١أي) ضاهى... وما وقَلَّ ذَا في جمعِ تصحيحٍ    ( ملؤنحنـو  ث : 
"مسله، وأراد بذلك: أي، وما ضاهاه ،"اتمشا : "هيتوالَأُ" و،"اته"،٢ح به يف شرح الكافيـة  كما صر ،

   .اء التفاألعرف يف هذا سالمةُ
 وقد س٣ يف قول بعضهم   ها هاءً ع إبدالُ م :"فْدن الب ناه م كْ املَ نرميريد ؛"اه : الب ن ات ماملكْ ن ركيـف  " و .اتم

 ال   شاذٌّ :٧وقال يف اإلفصاح  . ئي طَ ها لغةُ  أن ٦همونقل بعض . "هوالَأُ" و ،"اههيه" :٥عموس. "اهو واألخ ٤هوخاِإلب
  .يقاس عليه

  : ٨تنبيه
إذا سـ بي رجلٌم"هياته"على لغة م أَن بلْطَ"ـ فهي كلَدةح"ت منع منالص رفأنيثة و للعلميالت .  
وإذا سيمبه على لغة م نمل ي بـ فهي كلْد"عاتفَر"مجع   جيري فيها وجوهاملؤنث السامل إذا سي بهم.   

اء  الت  فيه سالمةُ  مها يقلُّ  غري  أنّ :٩يعين ؛يهاهضصحيح وم ت ال  إىل مجعِ   اإلشارةُ ؛)وغَير ذَينِ بِالعكْسِ انتمى   ( 
  . "ةملْغ"ـ ك تكسريٍ أو مجع،"ةملسم"ـداً كبعكسهما، سواء كان مفر

ومقولُ ١٠]تاًء[ إقرارها   ن  ١١هم بعض :" لَيا أه س ورة قَ البرت"،  جِ فقال ميب :"م ظُفَا أح   منها وال آي ت"، 
  :١٢وقوله

٢٨٩ -ن اللَّه ج١٣اكتلَمسبِكَفَّي م   

                                                
 .٢/٤١٠ انظر مر - ١
١٩٩٦-٤/١٩٩٥ - ٢. 
 .٤/٢٩٨، وھشا ٢/٤١٠، ومر ٨٨١، ونا ٤/١٩٩٥ انظر القول في شرح الكافیة - ٣
، ٢/٢٤، والمقرب ٢/٥٦٣ موافق لما في سر صناعة اإلعراب ما في دو". الباء زائدة في المبتدأ:"٤/١٧٠٨وفي صب ". اإلخوةكیف :"د في - ٤

 إلى زیادة الباء في إحدى نسخ شرح األلفیة ٢/٤١٠وأشیر في حاشیة مر. ٤/٣٢٣، والمساعد ٤/٢٩٨، وھشا ٢/٤١٠، ومر ٢/٨١٨واالرتشاف 
  .للمرادي

 وانظر ما تقدم عن ."فوقف علیھما الكسائي والبزي بالھاء ]٣٦: ٢٣سورة المؤمنون [ ﴾اَتَھْی َھاَتَھْیَھ﴿وأما : ١/٥١٩ قال ابن الباذش في اإلقناع - ٥
 .٧في باب أسماء األفعال " ھیھات"
ذكر صاحب اللوامح أنھا لغة :"٢/٨١٨وفي االرتشاف . ٥١٥، والمفصل ٢/٥٦٣ حكاھا قطرب عن طیئ كما ذكر في سر صناعة اإلعراب - ٦

 .  ھـ٤٥٤توفي سنة . وصاحب اللوامح ھو أبو الفضل الرازي، عبد الرحمن بن أحمد المقرئ، وكتابھ اللوامح في القراءة". طیئ
وُذكر القول منسوبًا إلى . ٢/١١٧٠، وشرحھ التسھیل ٢/٤١٠، وصّرح بنقل القول منھ المرادي في مر الخضراوي ھشام  كتاب اإلفصاح البن- ٧

 .٢/٨١٨والقول دون نسبة في االرتشاف . ٤/٣٢٣الخضراوي في المساعد 
 .٢/٤١١ التنبیھ بتمامھ في مر - ٨
  .٢/٤١١ انظر مر - ٩
 . زیادة من د، وط، وص- ١٠
وانظر القول ". ما معي منھا آیت: فقال طائي منھم. یا أھل سورة البقرت: القراء یحكون ھذا لغة لطیئ، وأنھم تنادوا یوم الیمامة":٨/٨٧ في شا - ١١

 .٣/٤٣٧، والھمع ٣٢٥، وشرح قطر الندى ٢/١١٦٩، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤١١في مر 
، ٢٨٩وھو بال نسبة في الجمل المنسوب إلى الخلیل . ٦/٢٣٠، والدرر ، وزھر)ما(، واللسان ١/٢٧٠ الرجز ألبي النجم في مجالس ثعلب - ١٢

، وشا ٤/٢٩٨ورد في ھشا . ٤/١٧٧، والخزانة ٤٣٨-٣/٤٣٧، والھمع ٤/٥٥٩، والمقاصد ٩/٨١، وشرح المفصل البن یعیش ١/٣٠٤والخصائص 
: كادت الحرة أن تدعى أمة؛ أي: وقولھ. تلقى حتفھا: يكادت نفوس القوم عند الغلصمة؛ أ: وقولھ. رأس الحلقوم: والغلصمة. ٢/٣٤٤، وزھر ٨/٨٧

  . أن ُتسبى
  ".ھاء"والقیاس جعلھا . التأنیث عند الوقف تاء" ھا"مسلمت، الغلصمت، أمت، ووجھ االستشھاد إقرار: موضع الشاھد

 ".أنجاك:"، وص،٢ في د، وط- ١٣

 أ/٣٤٩
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  م دعب نـمدعبا وـ متم دعبا و  

  فُوسن كادتتملْصالغ ندمِ عالقو   

  احلُـكَو تـادةُ أن تردتى أمع  

وأكثر م ن وقف  اء يسكِّ  بالتن   ها ولو كانت منا وعلى هذه اللُّ  .  منصوبةً نةًو كُ ١غة تنَّ﴿إ يف املـصحف     ب 
شجرت خان [﴾ومِقُّ الز٤٣: ٤٤سورة الد[ و ،﴿امأَرت ن حٍو وام أَرلُ ت وط﴾] وأشباه ذلك، فوقف عليها  ]١٠: ٦٦حـرمي سورة الت

بالت اء نافع عامرٍ  وابن  وعاص ومحزةُ م     كثري وأبو عمرٍ، ووقف عليها باهلاء ابن ٢و والكسائي. ووقف الكـسائي  
ـ  يوجيوز عنـدي أنْ ": ٤شرح الكافية يف /قال. ٣اء باهلاء، ووقف الباقون بالت  ]٣: ٣٨سورة ص [﴾الت﴿على    فوقَ

  "."اله" ":الت" قياساً على قوهلم يف "تمثَ" و،"تبر"باهلاء على 

)قـوبِه ـفـا السلِ املُععلَى الْفع لّكْت       ذْفبِح ـرٍ كَـآخ"ـأعس نم أَلْــط"(  

  : ٦ شيئني٥ بعدادز ما ت وأكثر،فقْ الواصو خن متكْ الس هاَء أنّ:يعين

أحدمها الفلُعلُّ املعتاحملذوف رِ اآلخج لَ: "ماً حنوزمي عطه"أَ" :فاً حنوقْ، أو وعطه" .  

   ".ه ماَءضتاقْ" : حنواسمٍ، أو بِ"همل" و"هى ملَع" : حنو حبرفترة إذا ج االستفهامي"ام" الثّاينو

   . وجائزبني واجِوعين الن هذَن ملٍّها لكوحلاقُ

أما الفعل احملذوفرِ اآلخه عليه بقوله فقد نب:   

)لَيمـوتح اًسي سا كَـ فى معِ"ـو" عِ"ـكَ      أوم"يوزجـ فَاًـ ماعِ مـرعاـا رو(  

  على حرف واحد   يق ليس واجباً يف غري ما ب      رِخ حبذف اآل  لِّ املع لِع على الف  تكْ اء الس  فقْ الو  أنّ :٧يعين
   .مها زائدني أحدأو حرفَ

   ".ىرأى ير" ن م أمر"هر" :، وحنو"يعى يعو" ن م أمر"هع" : حنو:األولف

                                                
  .في د" بھا" لیست - ١
  .١٤٢دمة الجزریة لزكریا األنصاري وشرح المق، ١/١٤٩وكشف المشكالت ، ٥١٧-١/٥١٦ انظر مذاھب القراء وتفصیلھا في اإلقناع - ٢
  .٨/٧٩، وشا ٢/٤١١ومر ، ٢/١١٤١وكشف المشكالت ، ١/٥٢٠ انظر قراءة الكسائي وبقیة القراء في اإلقناع - ٣
٤/١٩٩٦ - ٤.  
  .وھو خطأ". من"١ في ط- ٥
 .٤١٢-٢/٤١١ الكالم اآلتي في مر - ٦
  .٢/٤١٢ الشرح اآلتي في مر - ٧

ب/٣٤٩
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 لبقائه علـى    ةٌ يف ذلك واجب   تكْ الس  فزيادة هاءِ   املضارعة زائد   حرف  ألنّ ؛"هر ي ملَ" و ،"هع ي ملَ" :الثّاينو
لٍأص واحد .   ١اظم كذا قاله الن.   ٢وضيحقال يف الت :" وهذا مردبإمجاعِ ود  على وجوب الوقْ    املسلمني علـى   ف 
  .٣" اهلاءكرت بِ]٩: ٤٠سورة غافر[﴾قِ تنم﴿ ،]٢٠: ١٩سورة مرمي[﴾ أكملَ﴿

  : ٤تنبيه

قْمتض ى ته أنَّ مثيل  ذلك إن  ما جيبفاء ال يف احملذوف،وإن مثيل ما أراد بالتنبيهالت  على ما بقي علـى حـرف  
أو حرفَواحد ني أحدكما سبقمها زائد .فمحذوف مثيل بنحو العني كذلك كما سبق يف الت" رلَ" و،"همي ره" .  

   .م الزِ ال، جائز"هطع يملَ" و،"هطأع" : ذلك حنون مها ملا بقي منه أكثرحاقَ لَوفهم منه أنَّ

 ]ا"وم"ي االسـ فح ترامِ إنْ جفْهـت فذ      ـفُـأَلاـه هلأَوـا اهلَـوـا إنْ تـقف[  

)ا"وامِ"مفْهتي االسف /فذح ترا... إنْ جفُهأَل (وجوباً سواء جرتأو اسمٍ حبرف  .٥ا قولهوأم:  

٢٩٠ -لَى مـا قَـ عشي ـاممتيـنِي لَئم]        ـادمـي رغَ فـرـمـرٍ تـزِينكَـخ[  

  . فضرورة

 ة عنِ واحترز باالستفهامي املوصولة  والش رطية ة حنو  واملصدري: "مرربِ ت  ما مررت بِ"، و " به ما تفرأفْ ح رح" ،
  .  ذلكن مف شيٍء فال حيذف أل،"برِا تضم متبجِع"و

 قال أبـو احلـسن يف       ، أيضاً ه أبو زيد   ونقلَ .٧ لغةٌ "تئْش"ـ املوصولة ب  "ما" ألف    حذف  أنّ ٦داملربوزعم  
ـ  كأن،"تئْ شم علْس" : العرب يقولونن كثرياً م  وزعم أبو زيد أنّ   ": ٨األوسط هم  اسـتعمال ةرهم حذفوا لكثْ

٩"اهإي .  

  . ها، وهو كذلكف ألفُذَح ال تواملنصوبةَ  املرفوعةَ أنَّ)تر جإنْ( : قولهنهم موفُ

  
                                                

 .٤/١٩٩٩ شرح الكافیة - ١
 .١٣٩غیر أن ابن ھشام قد وافق المصنف وأقّر الوجوب في شرح قطر الندى . ٤/٢٩٩ ھشا - ٢
  .من د" بترك الھاء...كذا قالھ الناظم" سقط - ٣
 .٢/٤١٢ معظم كالم التنبیھ في مر - ٤
، وزھر، ٤/٥٥٤، وشا، والمقاصد "غ في دمانتمر: " بروایة٢/٥٤٧، وأمالي ابن الشجري ١٤٣ البیت من الوافر، لحسان بن ثابت في دیوانھ - ٥

، وزھر ٨/٩٦، وشا ٢/٤١٥ورد في مر . ٢/٧٠٩ولحسان بن منذر في شرح شواھد المغني . ٦/٣١٤، والدرر ١٠٢، ٦/٩٩، ٥/١٣٠والخزانة 
  .والدمان كالرماد وزنًا ومعنى. لزق بھ وتقلب فیھ: وتمرغ في رماد. ٢/٣٤٥

 .االستفھامیة المجرورة للضرورة" ما"اد إثبات األلف في على ما، ووجھ االستشھ: موضع الشاھد
  .٢/٥٧٤، واألنباري في اإلنصاف ٢٣٤وما زعمھ المبرد ذكره ابن قتیبة في أدب الكاتب . ٢/٣٤٥، وزھر ٢/٤١٣ انظر زْعَم المبرد في مر - ٦
 . وھو تحریف". زعم المبرد أن حذف ألف ما الموصولة لیست لعلة:" في د- ٧
  .٢/٤١٣ول أبي الحسن في مر  انظر ق- ٨
  .٢/٤١٣ انظر ما سبق في مر - ٩

 أ/٣٥٠
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١ها قولُوأم:  
  هـرامـدى والْكَـلَ النـا أهـأالَ فَاندب      هـم ات أَالَـاعيـولُ النـم تقُ  أَالَ– ٢٩١

  .فضرورةٌ

  : ٢تنبيهات

 األلـف   فحذَ معه مل ت   تبكِّ ر  فإنْ ."ذا" مع   بكَّر ال ت   شروط حذف ألفها أنْ    ن م ف املصن  أمهلَ :األول
  . ٤ نقله املرادي،سهيلوقد أشار إليه يف الت. "٣ينِلوما تاذَى ملَع" :حنو

 ،ى باحلذف الستقالهلا  لَو أَ ة، وكانت رطي بينها وبني املوصولة والش    ةفرقَ الت  إرادةُ ٥احلذْف هذا    سبب :الثّاين
خبالف الشرطيقةٌها متعلِّة فإن مبا بعدها، وخبالف املوصولة فإنةَلَها والصواحد اسم  .  

  :٦ كقوله،ف حبررورة جمرورةًها يف الض ميم تسكني ورد قد:الثّالث

٢٩٢ -ا أَســ يياًـدـ لأَكَلْت ـممل ـهه  

)   فقا اهلَا إنْ تهلأَوجوازاً إنْ  :٧أي) و  ج رحنو ، حبرف ت : "عمجوباً إنْ  وو ،"ه ج راقْ : حنو ، باسمٍ ت تاَءض 
موهلذا قال. "ه:   

)لَيمـوتح اًـسي سـ ففَضخا انى ما ـو     ـ كَقَمٍـبِاس كلو"ضـاقْتاَء م"ضىـ اقْت(  
  كاجلزءِ  احلريفّ جلار ا  ذلك أنَّ  ةُلَّ وع .هلَ وقد مثَّ  . باالسمِ  ارورة /ىو واجباً يف س   ها اهلاءَ  وليس إيالؤ  :٨أي

ا لفظاً وخطّالت صالهفوجب إحلاق اهلاِء، االسمِاً خبالف للمجرورة باالسم لبقائ ها على حرفواحد  .  

  : ٩تنبيه

صالُات   رورة باحلراهلاء با وإنْ ،ف   واجباً مل يكن ،أجود ة وأكثَ يف قياس العربير .وإنقَما وفأكثر ١٠اء القر 
   .مِسباعاً للرتا اٍءبغري ه

                                                
الذي : والناعي. ٢/٤١٥ورد في مر . ٦/٣١٨، والدرر ٣/٤٦٢، والھمع ٤/٥٥٣ البیت من الطویل، قائلھ مجھول، وھو بال نسبة في المقاصد - ١

  .أھل الكرم: وأھل الندى. بكى علیھ وعّدد محاسنھ: وَنَدب المیت. یخبر بموت من مات 
 .للضرورةاالستفھامیة " ما"َم، ووجھ االستشھاد حذف ألف : موضع الشاھد

 .٤١٥-٢/٤١٣ التنبیھات بتمامھا في مر - ٢
 ".تلومونني:"، وص٢وفي ط". تكرمني"١ في ط- ٣
  .٢/٤١٣ مر - ٤
 ".الخالف:"، وص١ في ط- ٥
، ٣/٤وھو بال نسبة في المخصص . ٤/٥٥٥، والمقاصد )روح(، واللسان .."یا فقعسّي لم: " بروایة١/٢٦٧ الرجز لسالم بن دارة في الحیوان - ٦

  . ٥٠١، وسیو ٢/٤١٥ورد في مر . ١/٢٩٩واإلنصاف 
  .٢/٤١٤رح اآلتي بتمامھ في مر  الش- ٧
  .من د" أي" سقطت - ٨
  .٢/٤١٤ انظر مر - ٩
  ".ووقف الباقون بغیر ھاء.. وقف البزي علیھ بالھاء: "١/٥٢٤ في اإلقناع - ١٠

  
  

 ب/٣٥٠
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  نـاٍء لَـزِمـاـحـرِيـك بِـحـرك ت      لِّ مـاـز بِكُـووصـلَ ذي اهلَـاِء أَجِ( 

  صوـلُـوـهيـا بِغحـرِ تـرِيك ي     ا ـبِنـأُدم ي املُ ذَّــشـفامِ اسـدِسنح١)اـت  

 وال املنـادى  ،"ال"  اسـم   فلذلك ال تلحق ،   ا  وال شبيهة  ل حبركة إعرابٍ  صت ال ت  تكْ الس  هاءَ  أنَّ :٢يعين
املضموم   نِ، وال ما ب   قَ"ـ ك ي لقطعه عن اإلضافةو ،"لُب "بعد"  املركَّ ، وال العدد ٣كـ ب"خمـ  ةَس ع شألنّ ؛"ر  

  .  حلركة اإلعرابةٌهابِش م هذه األشياِء٤ةَحرك
٥ها قولُوأم:  

  هـومٍ لي الَ أُظَلَّلُـرب ي يا - ٢٩٣

  هـأُرمض من تحت وأُضحى من علُ

 وإىل هذا أشـار     ."دعب" و ،"لُبقَ"ـ فهي ك  ،ه عن اإلضافة  عطْ لقَ  عارضةٌ  بناءٍ  حركةُ ٦"لُع"  حركةَ  ألنّ ؛فشاذٌّ
   .امٍد م غريِاٍءن بِ بل حركةُ،امٍدم اٍءن بِ حركة غري"لُع" ةُ فحركَ،)ذَّ شميدأُ...ان بِيكرِح تريِغها بِلُصوو( :بقوله

ـ لْ املُ: أي– ٧امد املُ  البناءِ  حبركة تكْ الس  هاءِ لَ وص  إىل أنَّ  )انِسحت اس امِدي املُ ف( :وأشار بقوله  ت٨مز - جـائز  
مستحسوذلك كفتحة    ،ن "هو ،"و "هكَ" و ،"ييثُ" و ،"فقال يف الوقف   في ،"م: "هوو ،"ه "هيكَ" و ،٩"هـ ي  ،"هفَ
  ."همثُ"و

  : تنبيهان

 ؛ أيـضاً ها حبركة اإلعراب قد شذَّلَ وص أنّ)أُدمي شذَّ ...ووصلُها بِغريِ تحرِيك بِنا   ( :ه اقتضى قولُ  :١٠األول
    /.األول يف  وليس ذلك إالَّ.بِا حتريك اإلعر واآلخر.امِد املُ غريِأحدمها حتريك البناِء: نيه يشمل نوع كالمألنّ

                                                
، "الزم.... ووصل ذي الھاء : "یوجد في بعض النسخ قبل ھذا البیت بیت آخر وھو:"٤/١٧١٢وفي صب. ، وص١ سقط البیت األول من د، وط- ١

  ". تفصیًال إلجمال ھذا البیت" استحسنا.... ووصلھا بغیر: "فیكون قولھ
  .٤١٧-٢/٤١٦ الشرح اآلتي في مر - ٢
  ".نحو:" في د، وط، وص- ٣
 ".حركات:" في د، وط، وص- ٤
. ي مروان في زھر، وألب٤/٥٤٥، وألبي ثروان في المقاصد ١/٤٤٨، وشرح شواھد المغني ١/٤٣٠ الرجز ألبي الھجنجل في مجالس ثعلب - ٥

تحترق قدماي من : وأرمض. ٥٠٢، وسیو ٢/٣٤٦، وزھر ٣٨٩، وجز ٣٦٠، ومكو ٤/٢٩٨، وجا ٤/٣٠٠، وھشا ٢/٤١٦، ومر ٨١٢ورد في نا 
  .تصیبني الشمس: وأضحى. و الحجارةشدة حر الرمل أ

 ".علھ: "د في - ٦
 ".المدام البناء:"، وص١ في ط- ٧
  ".الالزم:" في د- ٨
 .وھو تحریف". یعیھ:"١ في ط- ٩
 .٢/٤١٧التنبیھ األول في مر  - ١٠

 أ/٣٥١
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ـ  ريكح الت نها م  ألن ؛صاهلا حبركة املاضي   ات يقتضي جواز  )في املُدامِ استحِسنا  ( :ه قولُ :١الثّاين ، ويف  امِد املُ
ـ قَ" :و حن ،سب اللَّ نم أُ نْ إ  اجلواز :الثّالث و . مطلقاً  اجلواز :الثّاين و . مطلقاً ع املن :األول: ذلك ثالثة أقوال   عده"، 

إنْواملنع خ اللَّيف بحنوس : "ضربه" .  

والصل حيح٣ واجلمهور ٢ وهو مذهب سيبويه   ،األو واختار ،ه املصن حركَ  ألنَّ ؛٤ف كانت الزمـةً  وإنْ،هت ، 
 يف  تم تقـد   وجوه  يف بِه باملضارع املعر  هِبش ل  على حركة  ينِما ب  املاضي إن   ألنَّ ؛ حبركة اإلعرابِ  فهي شبيهةٌ 

موضعها، فكان منح قف أنْ املصني سنِثْتي٥ كما فعل يف الكافية فقال فيهاه:  

وولَـصذ ـجِ أَاِءـ اهلَيلِّـكُ بِزاـ م  

ـحركـ ترِـحـيـ بِكزِـ لَاٍءـناـم  

ـا لَـممكُـ يذَن ل٦كف ـعالً ماـياض  

)مبرـوطلَـا أُع ـفْـيصـظُ الْولْ      ا ـلِ مقْـلثْـون اًرـففَشـــ ومظتناـا م(  

  غريِ، ومنه قراءةُ)امبرو(:  كما أشار إليه بقوله قليلٌرِثْ، وذلك يف الن   ف الوقْ مِكْح بِ لِم للوص كَح ي  قد :٧أي
 لَ﴿ :٨محزة والكسائيم ي تسنه و ظُان٢٥٩: ٢قرةالبسورة  [﴾ر[  ،﴿َبِفهداهاقْ م تدلْ قُ ه﴾]  ٩٠: ٦األنعـام سورة[ نـه أيـضاً   ، وم :

﴿امليه  لَ هك ع ني انِطَلْ سيه  ذُ خو٣٠-٢٩-٢٨: ٦٩ةاحلاقّسورة  [﴾ه[  ،﴿م ا هيه  ن ار ح امةٌي﴾]  ١١-١٠: ١٠١القارعةسورة[ ،
 . جمـراه لَ الوصىر فأجف واواً يف الوقْ هذه األلفلُدبما ته إن ألن؛"ىتا فَ يولَبه حذه ":٩ئي طَ  بعضِ ومنه قولُ 
مِظْوهو يف النكثري، م ١٠ه ذلك قولُن:  

  اـق القَصبـ وافَقِرِيلُ احلَـ مثْ– ٢٩٤

١١د الباءفشدمع و صها حبرف اإلطالقل.   

                                                
  .٢/٤١٧ انظر مر - ١
 .٢/٢٨٠ الكتاب - ٢
  .، وص١من ط" الجمھور"وسقطت . ٢/٤١٧، ومر ٢/٨٢٢، واالرتشاف ٢/٣١١حاجب  انظر مذھب الجمھور في إیضاح ابن ال- ٣
 .٤/٢٠٠٠، وشرح الكافیة ٣٣١ التسھیل - ٤
  .١٩٩٨-٤/١٩٩٧انظر شرح الكافیة  - ٥
، ٢ود، وط، وأشیر في الحاشیة إلى روایة األصل، ٤/١٩٩٨وھي روایة أخرى للبیت أثبتت في متن شرح الكافیة ". ما لم یك المبني:"١ في ط- ٦

  .وص المثبتة ھنا
  .٢/٤١٨ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٧
  .٩٤-١/٩٣، وإعراب القراءات السبع البن خالویھ ١٨٩-١٨٨ انظر تفصیل القراءة في السبعة البن مجاھد - ٨
  .٤/٣٣١ والمساعد ،٢/١١٧٥، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤١٨، ومر ٢/٨٢٦، واالرتشاف ٤٧٧، والمفصل ٢/٢٢ انظر القول في المحتسب - ٩
ولرؤبة أو لربیعة بن صبیح . ٥٠، ولربیعة بن صبح في ضرائر ابن عصفور "أو كالحریق وافق القصبا: " بروایة١٦٩ الرجز لرؤبة في دیوانھ - ١٠

ر األبیات في فرحة ، ورغم عدم نسبة ابن السیرافي لھ قال الغندجاني بعد ذك٢/٢٤٩وھو بال نسبة في شرح أبیات سیبویھ البن السیرافي . في زھر
ولیست األبیات لرؤبة، بل ھي من شوارد الرجز الیعرف . توھم ابن السیرافي أن األراجیز كلھا لرؤبة؛ ألجل أن رؤبة كان راجزًا: "٢٠٧األدیب 
  .٥٠٢، وسیو ٢/٣٤٦، وزھر ٨/١٢٥شا ، و٢/٥١٩، وعق ٤/٣٠٢، وھشا ٢/٤١٨، ومر ٨١٣ورد في نا ". قائلھا

  ".فشّدد الالَّم":  في األصل، ود- ١١
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  :١هوقولُ

٢٣٩-م ـارِي فَقُلْتا نـوـونَ أ أتن       ـمتالُوافَقَـ[ن:قُـلْت نـوا ظَ: اجلمـ عاـالم[ 

٢م يف احلكايةوقد تقد.  

  : ٣خامتة

وقف٤ قوموِ بتسكني الربِ املوصولِي مد٥ كقوله،ة:  

٢٩٥-ـ اللَّيلِّـ أقوع ـماذلَ والعـتاب]       ـابأص لَقَـد ـتبـي إنْ أصقُـولو[  

هاوأثبت مطلقاً فيقولون  ون احلجازي: الع توإنْ .ااب  ت رمن/ الت ميمون فكذلك، وإالَّ  ي عو     نـوين  ضـوا منـها الت
   :٧ كقوله،٦مطلقاً

   ٨نامـا اخليـثَ أَيتهـيـقيت الغــس]        متى كَانَ اخليـام بِذي طَـلُوحٍ[ -٢٩٦

  :٩وكقوله

٢٩٧-ا هاحِ مـ يا ص فَننَ الذُّرويالع اج  

  :١٠وكقوله

  دنْـ قَأنْـا وكَـالنـزلْ بِرِحـا تـلَم]       أفـد الترحـلُ غَير أنَّ رِكَابنـا[ -٢٩٨

  . أعلمهللاوا

                                                
 .إثبات العالمة وصًال، وتحریك النونمنون، ووجھ االستشھاد :  موضع الشاھد- ١
٢٠١-٢٠٠ - ٢.   
  .٨٣٠-٢/٨٢٧وانظر االرتشاف . ٣٣١ كالم الخاتمة دون الشواھد في التسھیل - ٣
  ".بعض بني تمیم وغیرھم: "٢/٨٢٧ في االرتشاف - ٤
، وفي كتاب الشعر ٢/٢٩٨، والكتاب ٢٥٥ بإطالق القافیة، كذلك في الجمل المنسوب إلى الخلیل ٣/٨١٣وانھ  البیت من الوافر، لجریر في دی- ٥

  .١/٣٦، وزھر ١/٤٥، وشا ١/١٨وھشا ، ١/١٨ورد في عق .  ١/٦٩،٧١ بقافیة النون الساكنة، وكذا في الخزانة ١٤للفارسي 
  .٢٩٩-٢/٢٩٨ انظر مذھب الحجازیین والتمیمیین في الكتاب - ٦
، ٢/٤٦٩، والمقاصد ٢/٣٨٦، واألصول ٢/٢٩٨والبیت لھ في الكتاب ". أیتھا الخیاُم: " بروایة٢/٢٧٨ البیت من الوافر، لجریر في دیوانھ - ٧

   .شجر عظیم لھ شوك: والطلح. مكان: وذو طلوح. ٩/١٢١والخزانة 
  .والخیاُم: واألصل. ین للترنمالخیامن، ووجھ االستشھاد تعویض التمیمیین مّد الروّي بالتنو: موضع الشاھد

  .بفتح المیم" الخیاَمن: "، وص١ في ط- ٨
، ٢٤ورد في نا . ٣/٤٤٣، وزھر، والخزانة ١/٢٦، ومر، والمقاصد ٢/٢٩٩والشاھد لھ في الكتاب .  بإطالق القافیة٧ الرجز للعجاج في دیوانھ - ٩

  .١/٣٧، وزھر ١/٣٤ومر 
  .الذرفا:  واألصل. بالتنوین للترنم الروّيمّدیض التمیمیین د تعوووجھ االستشھاالذرفن، : موضع الشاھد

، وزھر، ٢/٣١٤، ١/٨٠، وكذا في مر، وشا، والمقاصد "لما تزل برحالنا وكأن قِد: " بروایة٨٩ البیت من الكامل، للنابغة الذبیاني في دیوانھ - ١٠
لم : ولما تزل. اإلبل: والركاب. دنا الرحیل: وأفد الترحل. ١/٣٦، وزھر ١/٥٥٢، وشا ١/١٩، وعق ١/٣٤ورد في مر . ٢٠٣، ٧/١٩٧والخزانة 

  . وكأْن قد زالت: أي؛وكأْن قِد .جمع رحل، وھو ما یستصحبھ اإلنسان من األثاث: و الرحال. تفارق
  .قِد: واألصل. قِدن، ووجھ االستشھاد تعویض التمیمیین مّد الروّي بالتنوین للترنم: موضع الشاھد

ب/٣٥١
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  ةُـالَـماِإل

  
وتسمى الكسرطْ والبحواإلض ج١اع.وقد على الوق٣ْ والكافية٢سهيلمها يف الت ف،وما هنا أن سألنَّب  
أحكامه أهم.   

والنظرا وحكْ يف حقيقتها وفائدماحلِّها وما وأسبا٤ها وأصحا :  

أمأها فا حقيقتننْ يحى بالفتحةن حوفَ، الكسرة تيلُماألل إنْف كان بعدها أل فالياِء حنو  .  

وأما فائدتأنَّها فاعلم الغ رضاألص ليمنها هو الت ناسب.رِ وقد تدللت كما سيأيت،ه أو غريِلٍنبيه على أص  .  

وأمكْا حمها فاجلواز،ها اآلتيةُ وأسبابم جوةٌزوجِ هلا ال موت. ةبعبري٥ أيب عليوم نبِ توجِ عنها بامل٦ُهعبات 
تسمفكلُّ،ح م جيوز ف٧َالٍم تهح .  

واألفعالنةُ املتمكِّها فاألمساُءا حملُّوأم  .هذا هو الغالب،نبيه على ما أُ وسيأيت التيلَمم ذلك غريِن  .  

وأما أصحابها فتميموم نج اورهم مأهلِ سائرِن ن جد؛ وقيسٍ كأسدوأم فَا أهل احلجاز فيمون بالفتحخ، 
وال مييلون إالَّلُوهو األص ،يف مواضع ٨ قليلة .  

وأمها فقسمانا أسباب :لفظيفْ فاللَّ. ومعنويظوالكسرةُ الياُءي .واملعنوي على ياٍءاللةُ الد ومجلةُ. أو كسرة  
 :الثّالثُ. ها إىل الياِءآلُ م:الثّاين.  الياءنِها ع انقالب:األول: ٩ةٌت سفره املصن على ما ذك األلف إمالةأسبابِ

كونها بلَدع ١٠نِيم قال فيها ي: "لْفت" .ابعقبلَ ياٌء:الر هاها أو بعد .أو بعدها١١ قبلها كسرةٌ:اخلامس  .
  . ناسب الت:السادس

                                                
 .وھو خطأ". االضطجاع:"٢ في ط- ١
٣٢٥ - ٢. 
 .٤/١٩٦٧ شرح الكافیة - ٣
  .٤٢٠-٢/٤١٩ الكالم اآلتي في مر - ٤
  .٢٢٣ التكملة للفارسي - ٥
 .١/٢٦٩ كابن الباذش في اإلقناع - ٦
 .وھو تحریف". محال:"١ في ط- ٧
، واالرتشاف ٣/٤للرضي ، وشرح الشافیة ٢/٤٥٢، واللباب ٢/٢٥٩ انظر لغة تمیم ومن جاورھم من أھل نجد ولغة أھل الحجاز في الكتاب - ٨
  . ٣/٤١٤، والھمع ٢/٣٤٧، وزھر ٢/١١٣٩، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤١٩، ومر ٢/٥١٨
  ".المراد ذكره في الجملة أوًال بقید ھذا النظم: لم یذكر المصنف في النظم بعض الرابع، وھو الیاء بعد األلف، إال أن یقال: "٤/١٧١٧ في صب - ٩
  .خطأوھو ". بدًال عن " ١ في ط- ١٠
 ".كسرة ما قبلھا: " في د- ١١
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ة والكسر الياِء/ إىلها راجعةٌ كلُّوهذه األسباب .واختلفإىل أن١َّ فذهب األكثرون؛هما أقوى يف أي  
، "ها مبرتلة الكسرةألن" :٣ه قال يف الياء فإن؛ كالم سيبويه وهو ظاهر.٢إلمالةلى ع وأد الياِءن أقوى مالكسرةَ

الكسرةَعلَفج الً أص .اج وذهب ابنرالياَء إىل أن٤ّالس أقوى م الكسن لُ .رةواألوأحدمها أنّ:  لوجهني أظهر 
، ٦لكسرةل يلون األلفم احلجاز ي أهلَ أنَّ ذكر٥ سيبويه أنَّوالثّاين.  بالياِءهلفُّس تن مها أكثر بِلُفَّست يسانَاللِّ

أهلَ يف الياء أنَّوذكر احلجاز وكثرياً م نالع بِرفدلَّ.ميلون للياء ال ي هذا م جهن ةأقوى الكسرةَ أنَّلِقْ الن  .  

وقد أشار املصنفل ٧بب إىل السبقولهاألو :   

]املُب فـاَألللَ مـدي ي طَـنـا ففر        ـلْ كَـأَماقـذَا الْوالي هنم ـعـا خلَف  

  نَ موـدـزِيش أو ــدذُوذ لـواـم        يلـته ـهأْـا التـنِيم ـثمدا ـا اهلَا ع  

  ]"دنْ" و"خف"ؤلْ إىل فلْت كَماضي ـي        لِ إنْـعـ الفنِـيـدلُ عـذَا بـوهكَ

)في طَرا في نلَ مداملُب فلْ...اَأللأي) أَم:حنو االسمِ سواء يف ذلك طرف : "مرحنو، والفعلِ"ىم : 
"رواحترز بقوله. ٨"ىم: )ي طَفرف(م نالكائنة يناً ع،كْ وسيأيت حهام .  

وأشارإىل الس بقولهالثّاين بِب :) لَفا خالي هنم عاقكَذَا الْو...ذُوذش أو دزِينَ مو٩أي) د:ت إذا مال األلف 
 ةفَرطَت م ذي ألفلِّ كُن م"ىهلْم" و،١٠"ىزغم" : حنوِف، وذلك أل وال شذوذ إىل الياء دون زيادةكانت صائرةً

الثة، وحنو على الثَّزائدة: "حو،"ىلَب "كْسىر"م لِّ كُنما آخ ره ألفتأنيث ؛ مقصورةفإن ؛مالها تألن ها تول ؤ
إىل الياء يف التثنية واجلمع فأشبهت األلعن الياء املنقلبةَف  .  

 ويف ،"يفَقُ" ":افًقَ" كقوهلم يف تصغري ، إىل الياء بسبب زيادة األلفوعِج رن م)يدزِ مونَد( :واحترز بقوله
  .  لذلك"فاًقَ" مالُ فال ي"يفقُ" :تكسريه

                                                
 .٢/١١٤١، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥١٨، ومر ٢/٥١٨ انظر االرتشاف - ١
  ".إلى اإلمالة:" في د، وط، وص- ٢
 .٢/٢٦١ الكتاب - ٣
في الكتاب الذي بدأ بالكسرة ، خالفًا لسیبویھ ٣/١٦٠  في األصول، كما أنھ بدأ بالیاء في باب اإلمالة"الكسرة من الیاء: "٢/٩٠ قال في األصول - ٤
٢/٢٥٩.  
  .٢/٢٦١ الكتاب - ٥
 ".إلى الكسرة:"، وص١ في ط- ٦
 .١في ط" السبب" لیست - ٧
 .من د" والفعل نحو رمى" سقط - ٨
 .٢/٤٢١ انظر مر - ٩
  .وھو خطأ. بضم المیم" ُمْغَزى:"٢ في ط- ١٠

  
  

 أ/٣٥٢
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هم يقولون يف  فإن،١يلذَ يف لغة همِلِّ املتكَ يف اإلضافة إىل ياِء األلف ياًءبِ قلْن م)وذذُ شأو( :واحترز بقوله
"عافًقَ" و،"اص": "عصفَقَ" و،"يي."وم بِ قلْنيف الوقْ ياًء األلف ف/بعضِ عند حنو٢ئ طي : "عصفَقَ" و،"يي" 

  .  ألجل ذلك اإلمالةُفال تسوغُ

  .٣، وجيوز يف االختيار على لغة ربيعةمِظْ ألجل النكون عليه بالسفقَ وو، الياِءن م يف كالمه حالٌ)فلَخ(و

  : تنبيهات

  . لِفاً كاألور طَ األلف الواقع٥ِيف هو أيضاً الثّاين بب هذا الس:٤ولاأل

 وال يؤول ، واونه عفَ أل ألنّ؛مال ال يالثي االسم الثُّن م"اصع" و،"افًقَ" : حنوم أنّا تقدم مملقد ع: ٦الثّاين
  .  أو بزيادة يف شذوذإىل الياء إالَّ

وقد سمعإمالةُت  "شاالع"مصدر  "اراًالّذي وهو ؛"شىاألع ـال" و، ال يبصر ليالً ويبصربالفتح-"كام  - 
 ةٌاقَن" : الواو لقوهلم ذواتن وهذه م.١٠ةاسن الكُ- بالكسر– ٩"باالك"، و٨ب واألرنبعلَ الث٧َّرجحوهو 

عشكْاملَ" :، وقوهلم"اءوكْ واملَ،١١وـال" مبعىن "ةُوولقو،١٢"كام كَ" :هملبوتإذا كَ" البيت نسواأللفاظُ.هت  
  . ١٣ وهذا شاذٌّ.الثة مقصورةٌالثّ

إمالةَ لعلّ:قالال ي  "الكسرة ال تؤثِّ ألنّ؛ةً شاذَّ ألجل الكسرة فال تكونُ"باالك ر يف املنقلبةواوٍ عن .ا  وأم
"فإمالتهم له"باالر  -وهو م ن: "ربا يرألجل الك- "وب سرةاِء يف الر،وهو مسموع وقد قرأ به  مشهور ،

١٤ ومحزةُالكسائي .  

  

                                                
  وعّقب الشاطبي على ابن .٤/٢٨٢، والمساعد ٤/٣٠٣، وھشا ٢/١١٣٩، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤٢١ مر ، و٨١٤ نا  انظر لغة ھذیل في- ١

 !"ستعمال مقروٍء بھا في القرآن ؟كیف یصح أن یطلق لفظ الشاذ على لغة شھیرة في اال: "٨/١٤٢ بالشذوذ قائًال شا لالناظم بعد وصفھ لغة ھذی
  . الشذوذ بلغة بعض طیئ اآلتي ذكرھا؛ ألنھا لغة قلیلة نادرة عنھ تخصیصمن ذلك وأولى

.  أنھا لغة فزارة وبعض قیس٢/٣٣٩، وزھر ٢٦، والتكملة للفارسي ٢/٢٨٧في الكتاب ما ورد غیر أن . ٨/١٤٢انظر لغة بعض طیئ في شا  - ٢
  . ٥ حاشیة رقم ٣٣٨وانظر المسألة فیما تقدم من باب الوقف 

 .٣٣٧بیعة في باب الوقف  انظر ما تقدم عن لغة ر- ٣
 .٢/٤٢١ التنبیھ األول بتمامھ في مر- ٤
 ".من:"، وص١ في ط- ٥
 .٤٢٢-٢/٤٢١ أغلب التنبیھ الثاني في مر - ٦
 .وھو تصحیف". حجر:"١ في ط- ٧
 ).مكو(والصحاح ، ٨/٩٨ انظر المخصص - ٨
 .وھو تحریف". الِمكا:" في د- ٩
  ).كبو(، واللسان ١٥/١٣٧انظر المخصص  - ١٠
  .وھو خطأ". المكواة:" في د- ١١
والمكوة اسم من أسماء الدُُّبر، ولم أقف علیھ . كاالمكو بمعنى الم): مكو(، واللسان والقاموس ٨٦-٨/٨٥، ٢/٤٦، والمخصص )ومك( في الصحاح- ١٢

 .بمعنى المكا
  .٨٣، والشافیة ٢٢٤، والتكملة للفارسي ٢/٢٦٠ انظر الكتاب - ١٣
 .١/٢٧٨ انظر قراءة حمزة والكسائي في اإلقناع - ١٤

  
  

 ب/٣٥٢
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ها تؤول إىل  ألن عن واوٍ كانت، وإنْالثي الثّلِع الفن م"ازغَ" و،"اعد" : األلف يف حنو إمالةُجيوز: ١الثّالث
 بني االسم ق وذا ظهر الفر.٥درِطَّ م٤ وهو عند سيبويه. املبين للمفعولِن م"يزِغُ" و،٣"يعد" :٢الياء يف

 ن ما كانَ م إمالةُ:٨حاة النن م ومجاعة٧ٌاسوقال أبو العب. ٦ واوٍ إذا كانت ألفهما عنالثي والفعل الثّالثيالثّ
   ٩./دع على ب، وقد جتوز قبيحةٌ"ازغَ" و،"اعد" : حنوف أحر على ثالثة الواوِواتذَ

 :أنيث يف حنو الت هاِء قبلَالّيت ١٠ لأللفإىل أنَّ) تليه ها التأْنِيث ما اهلَا عدما...ولما(:  وأشار بقوله
"مرفَ" و،"اةماةت"م ا منقلبةًنما لأللف املُ الياِء عنِ اإلمالة لكو طَتفَرهاَء ألنَّ؛ة الت أنيث غريم عتدا، فاأللف  

قبلها مطَت١١. تقديراًةٌفَر   

نِ (: بقولهالثّالثبب وأشار إىل السيلُ عدهكَذَا بلِ إنْوعالف ...لْتلْ إىل فؤ١٢أي) ي:ت أيضاً مال األلف 
إذا كانت بدالً معنيِن لٍ فعكْ تسرفاؤه حني ي سندعن واوٍ سواء كانت تلك األلف منقلبةً،مريِ إىل تاء الض  

ي  (مكسورةاضكَم"فخ"(،كَ" ووهو"د ،: "خكَ" و،"افبِ" ماضي : حنو، أم عن ياٍء"ادع"،) نْ"ووهو،)"د : 
"بو،"اع "١٣؛"انَدامك تقول فيه فإن: "فْخو،"ت "كدبِ" و،"تعو،١٤"ت "دنفظ على وزن ، فيصريان يف اللَّ"ت
"لْفت"فَ" :لُ، واألصلْعت"،فحذفت العني وح ت الفاُءكَرها حبركت. وهذا واضحنيلَ يف األو .١٥ا األخريانوأم 

ا لَم :١٧وقيل. نيحوي النن مهذا مذهب كثريٍ.  احلركةُلُقَن ت بكسر العني مثَّ"لَعفَ" حتويله إىل ردقَ ي:١٦فقيل
حفَذت العنيح ت الفاُءكَربكسرة م جلَتبةاللة على أنّ للدياٌء العني .ولبيان ذلك موضع هذا غري  .  

ما يؤول  بالكسر، وإن"تلْف"ه ال يؤول إىل  فإن"الَقَ" و،"الَطَ" : حنون م)تلْ إىل فؤلْ يإنْ( :واحترز بقوله
  ."تلْقُ" و،"تلْطُ" : حنوم بالض"تلْفُ"إىل 

                                                
  .٢/٤٢٢التنبیھ الثالث في مر  أغلب - ١
  ".نحو" في د، وط، وص زیادة - ٢
 .وھو تحریف". وعي:"١ في ط- ٣
  .٢/٢٦٠ الكتاب - ٤
 .وھو تحریف". مطرز:" في ص- ٥
  ".ألن الفعل الثالثي الواوي تؤول ألفھ إلى الیاء دون مزید وشذوذ بخالف االسم الثالثي الواوي: "٤/١٧١٩ في صب - ٦
 .٣/٤٤ المقتضب - ٧
  .١/٢٨٦، وابن الباذش في اإلقناع ٢٢٣ منھم الفارسي في التكملة - ٨
  ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٩
 .وھو خطأ". األلف:" في د- ١٠
 .٢/٤٢٣ انظر مر - ١١
 .٢/٤٢٣ معظم الشرح اآلتي في مر - ١٢
 ". دان:خف، أو یائّیًا نحو:واوّیًا كان نحو: "وفیھ بدًال منھ.  ديف" دان...سواء كانت "یسل - ١٣
  .من د" كدت وبعت" سقط - ١٤
وأما دان فأصلھ َدَیَن . وھذا واضح في خاف ألن أصلھ َخِوَف بكسر العین:"وفیھ بدًال منھ.  ديف" وأما األخیران. وھذا واضح في األولین "یسل - ١٥

 ".بفتح العین
  .٢/٤٢٣ ممن قال بذلك المرادي في مر - ١٦
 .٤/١٩٧٢ن مالك في شرح الكافیة  ممن قال بذلك اب- ١٧

  
 أ/٣٥٣
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 حنو ، أو مكسورة"انَد" حنو  مفتوحة عن ياٍءت كانمال إنْ تلِع الف هي عنيالّيت األلف  أنّواحلاصلُ
"هأو عن واوٍ"اب ،حنو  مكسورة "خكانت عن واوٍ فإنْ".اف الَطَ" حنو  مضمومة"،الَقَ" : حنو أو مفتوحة"، 

مل تلْم .  

  : تنبيهات

 يف فاء ةض العار٤ِ للكسرة:٣ه وغري٢ريايفّ فقال الس؛"ابطَ" و،"فاخ" : يف سبب إمالة حنوفلت اخ:١األول
 ؛ الفارسي كالمِ وهو ظاهر. يف بعض األحوالِضتعرِ  أسباب اإلمالة كسرةًن مريايفّ جعل الس/ وهلذا.الكلمة

: ٨ وقال ابن هشام اخلضراوي"".تفْخ" يف ٧ طلباً للكسر٦ِي مع املستعل"ابطَ" و،"افخ"وأمالوا " :٥قال
 اللةَ أرادوا الد، العني مكسورةٌ ألنّ"افخ"، ويف  عن ياٍء األلف فيها منقلبةٌ ألنّ"ابطَ" يف الةَ اإلمى أنَّلَواَأل"

  ."على الياء والكسرة

وات قون بني ذَهم يفرت، وعامفاقاً لبين متيمٍ وِ"ابطَ" و،"افخ" : حنوني إمالةُ بعض احلجازي عنلَقن: ٩الثّاين
  .يلونم في"ابطَ" :وات الياء حنوميلون، وبني ذَ ي فال"افخ" :الواو حنو

 بني ١١لِ املفص صاحبلَوفص .مال مطلقاً ال ت االسمِ عنيِ بدلَأنّ )بدلُ عينِ الفعلِ( :هأفهم قولُ: ١٠الثّالث
 "ارٍد" و،"ابٍب" : حنو فيجوز، وبني ما هي عن واوٍ- ١٢بِي مبعىن الع-" ابٍع" و،"ابٍن" :ما هي عن ياء حنو

عن القياس إمالةَه ذكر بعد ذلك فيما شذَّفال جيوز، لكن  "١٣"ابٍع.وصر ح بعضهم بشذوذإمالة األلف املنقلبة  
  جبواز١٦ِيطع م ابنِ يف شرح فصول١٥ِ إيازح ابن وصر.١٤ وهو ظاهر كالم سيبويه.الثي ثُيناً يف اسمٍ ععن ياٍء

إمالةعن الواوِ املنقلبة كقوهلم، املكسورة : "رلٌجأي؛"الٌ م :و١٧ املالِ كثري ،"أي؛١٨"الٌن :١٩ العطية عظيم، 

                                                
  .٢/٤٢٤ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ١
  .٢/٢٦١افي في ھامش الكتاب  انظر مذھب السیر- ٢
  .١/٣٠٢، وابن الباذش في اإلقناع ٢/٤٥٣ كالعكبري في اللباب - ٣
 ".إنھا للكسرة:" في د، وط، وص- ٤
 .٢٢٦ التكملة للفارسي - ٥
 ".وھو الخاء والطاء كما سیأتي" في د زیادة - ٦
  ".للداللة علیھا: أي: "٤/١٧٢١ في صب - ٧
  .٤/٢٨٣، والمساعد ٢/٤٢٤، ومر ٢/٥٣١ي في االرتشاف  انظر قول ابن ھشام الخضروا- ٨
 .٢/٥٣١وانظر االرتشاف . ٢/٤٢٤ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٩
  .٤٢٥-٢/٤٢٤ أغلب كالم التنبیھ الثالث في مر - ١٠
 .٤٧١وانظر المفصل .  وھو الزمخشري- ١١
 ).عیب( انظر الصحاح واللسان والتاج - ١٢
؛ فقد "باب"تحریف " عاب"ولعل .٢/٤٢٥وصّرح بذلك أیضًا محقق شرح المرادي في الحاشیة مر . وع من المفصل لم أقف على ذلك في المطب- ١٣

  .إن بعض العرب أمالھ: ذكر الزمخشري أنھ ال یمال، ثم قال فیما شذ عن القیاس
: إن كان مجروراًً، نحو" ناب: " یمیل نحو أن من العرب من٨/١٣٤في شا و. وقد صّرح الفارسي في التكملة بجواز اإلمالة. ٢/٢٦٤ الكتاب - ١٤
 .٢/٣٤٧ل كالم الشاطبي في زھر ِقوُن". وسبب اإلمالة ھنا كسرة اإلعراب، وإن كانت عارضة، ال غیر ذلك: "، وقال"نظرت إلى ناب"
  . قول ثالٌث في ھذه المسألة اآلتيوتصریح ابن إیاز .٩٩٩-٢/٩٩٨المحصول في شرح الفصول  - ١٥
 من أشھر .دب، واسع الشھرة في المغرب والمشرق عالم بالعربیة واأل، الزواوي، أبو الحسین، زین الدینعطي بن عبد النورمالیحیى بن عبد  - ١٦

  .٨/١٥٥، واألعالم ٢/٣٤٤انظر بغیة الوعاة . ھـ٦٢٨مات سنة ). الفصول الخمسون(، و)الدرة األلفیة في علم العربیة: (كتبھ
 ). مول( انظر الصحاح واللسان - ١٧
 .وھو تحریف".مال:"١ في ط- ١٨
  ).نول( انظر الصحاح واللسان - ١٩

ب/٣٥٣
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لُواألص: "و،"لٌوِم "لقوهلم؛١، ومها من الواو"لٌوِن : "أمو،"الو "تمو،"لَو "الن٢"لو.هما  وانكسار الواو ألن
  . ٤نيع الرسة، والغالب على ذلك كَغالَبتان للم مبني٣انيغتص

ابعبب وأشار إىل السبقولهالر  :  

  )"ا أَدرـجيبه"ـا كَـع هـو مٱرف ـبِح      لُ اغْتفر ـاِء والْفَصـالي اليـذَاك تـكَ(

 رِج شن مبٍ لضر- بفتحتني – "اليس" : حنو، اةًلَصت تتبعها م: أي؛ تتلو ياًءالّيتمال األلف  ت:أي
الع٥اهضأو منفصلة حبر ،حنوف : "شيحنو/، أو حبرفني ثانيهما هاٌء"انب : )جيبها أدفإنْ).ر ةًلَ كانت منفص 

مها هاًءحبرفني ليس أحد،أو بأكثر م امتنعت اإلمالة،ني حرفَن .  

  : تنبيهات

  . اجزاً ح فلم تعد،ها خلفائ باهلاِءلُص الفَرفتما اغْإن: ٦األول

،  بكون اهلاء ثانيةًد فلم يقي،)ا هع موٱ( :، وقال هنا"ني ثانيهما هاٌءأو حرفَ" :٨سهيلقال يف الت: ٧الثّاين
، وإذا لٍص كال فَ اهلاِءلَ فص أنَّن ملا سيأيت م؛١٠"اكتهيو شاناته" إمالة اهر جوازوالظَّ. ٩وكذا فعل يف الكافية

  ."انبيش" : لنحوِاوٍس م"اكتهيوش"ـ ف االعتبارِن م ساقطةًكانت اهلاُء

 ه ال فإن،"اهبيذا جه" : حنو،ةٌم ض قبل اهلاِء ال يكونَ بأن١٢ْهده غريوقي ،)و مع هاٱ( :ه قولَأطلق: ١١الثّالث
  .جيوز فيه اإلمالةُ

 : يف حنواكنة للياء الس واإلمالةُ".اليس" :وى منها يف حنو أق"اعيب" : يف حنودة للياء املشداإلمالةُ: ١٣الرابع
"شيأقوى منها يف حنو"انب : "حيانو".  

                                                
  ".ّيمن الواو:"، وط، وصد في - ١
 ".النوال:"٢ في ط- ٢
 ".صفتان:" في ط، وص- ٣
الت وذلك ألن الكسرة قد ز. یلت محفوظةال یمال قیاسًا، بل إمالة بعضھا لو أم"..  وناٌلٌلرجل ما"و: "١١-٣/١٠ قال الرضي في شرح الشافیة - ٤

 ".صًالبحیث ال تعود أ
  .وھو تصحیف". الغضاه:"في األصلو). سیل(انظر الصحاح واللسان  - ٥
 .٢/٤٢٥ التنبیھ ألول بتمامھ في مر - ٦
 .٢/٤٢٥التنبیھ الثاني في مر  أغلب - ٧
٣٢٥ - ٨.  
 .٤/١٩٦٨ شرح الكافیة - ٩
 .وھو تحریف". ما كان شویھتاك:"١في طو. الشویھة تصغیر شاة - ١٠
 .٢/٤٢٦لث بتمامھ في مر  التنبیھ الثا- ١١
 .٢/٥٢٩، وأبي حیان في االرتشاف ١/٣٢١ كابن عصفور في المقرب - ١٢
  .٢/٤٢٦ التنبیھان الرابع والخامس بتمامھما في مر - ١٣

 أ/٣٥٤
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  األلف لياٍء ومل يذكر هنا إمالةَ، األلف أو بعدها الياء قبلَ أسباب اإلمالة وقوعن مقد سبق أنّ: اخلامس
 ،"هتعايب" : حنو،ةًلَص تكون متبعد األلف أنْها إذا وقعت طُر وش.٢سهيل والت،١ وذكرها يف الكافية،بعدها
   .٣"هترايس"و

   .٥ه وغري٤انه الد وذكرها ابن. بعدها األلف للياءومل يذكر سيبويه إمالةَ

بب اخلامس بقولهوأشار إىل الس :  

  يـون قَد ولكُـرٍ أو ســالي كَسـت        يـر أو يلــه كَسـا يليـذَاك مـكَ[

ــكَسفَصا وـلُ اهلَـرْدعلٍ يـفَ        ا كَالَ فَص"مهرـداك"لْـ ممي ـنصي لَم ـهْد[  

فَصلُ كَسرا و...قَد ولي (ونكُ سي أو يلي تال: أي)تالي كَسرٍ أو سكُون...كَذَاك ما يليه كَسر أو يلي(
 ،"مالع" : حنو،يها كسرةٌلمال األلف إذا و كذا ت:٦ أي؛) من يملْه لَم يصد"درهماك"ـفَ...الَ فَصلٍ يعداهلَا كَ
 : حنو،هما ساكنلُ أويا كسرةًل، أو بعد حرفني و"ابتك" : حنو، يلي كسرةًف بعد حر، أو وقعت"داجِسم"و
"شأو٧"لالَم ،/كالمها متحر حنو، ولكن أحدمها هاٌءك : "رِيأنْيد ي رِضباه"أو ثالثة أحر ،فلُ أوها ساكن 

   ".اكمهر دانذَه" : حنو،وثانيها هاٌء

 لِص الفَن م اهلاِء اعتباره إذا سقطَ فإن،)اهلَا كَالَ فَصلٍ يعدوفَصلُ (:  قولهن مذي قبله مأخوذانوهذا والّ
سنْأ"ى اوي رِضبحنو"اه : "كو،"ابت "درهحنو"اكم : "شلالَم" .  

وفهم مالفَ كالمه أنَّن إذا كان بغري ما ذ٨ُلَص كرمل ت اإلمالةزِج  .  

  : تنبيه

لٍ(:  يف قولهأطلقلُ اهلَا كَالَ فَصفَصو(وقي ،دبأن٩ْهه غري ال ينض ؛ ما قبلهاماحترازاً م حنون : "وه يرِضباه" 
فإنه ال يه يف الياء مثل١٠ُممال، وقد تقد .  

  
                                                

 .٤/١٩٦٧ شرح الكافیة - ١
٣٢٥ - ٢. 
 ".بایع:"وفیھ بدًال منھ.  دفي" بایعتھ وسایرتھ "لیس - ٣
 .١٠٤ الفصول البن الدھان - ٤
  .٤/٣٠٤، وابن ھشام في ھشا ٢/٥٢٩ كأبي حیان في االرتشاف - ٥
  .٤٢٧-٢/٤٢٦ انظر مر - ٦
 ).شمل( انظر الصحاح واللسان والتاج .سریع: جمل شمالل؛ أيوكذلك . خفیفة سریعة: ناقة شمالل؛ أي:  یقال- ٧
 .وھو تحریف". الفعل:"١ في ط- ٨
  .٢/٥١٩، وأبي حیان في االرتشاف ١/٣٢١رب ، وابن عصفور في المق٢٢٤ كالفارسي في التكملة - ٩
  .٣٥٩فحة ص - ١٠

 ب/٣٥٤
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]حـوساال فكُــرالَ يعـتظْهم ا ـفر     كَس نٱرٍ ــمي كُـا وكَـواـذَا تر ف[  

ستعالَ يكُف وحرف اال (:ها فقالع موانِرِ شرع يف ذكْ أسباب اإلمالةن الغالب م ذكرِنا فرغ ممولَ
  مثانيةُ اإلمالة موانع أنّ:١يعين .)و يا وكَذَا تكُف راٱمن كَسرٍ  (رِاهالة الظَّ سبب اإلم تأثريعنم ي: أي؛)مظْهرا

أحرمنها سبعةٌف ،ت سمى أحرقَ«: ، وهي ما يف أوائل هذه الكلمات االستعالِءفدص ادض رالَ غُ،ارمخ ي ال
 ها إذا كان كسرةً سببِ تأثريف وتكُ، األلف إمالةَ متنعمانيةُ فهذه الثَّ. املكسورة غرياُءامن الروالثَّ. »يماًل ظَ،ةَحلْطَ

لباً  معها طَ األلفلِم فلم ت،كي إىل احلنلعتسوىل ت اُألةَعب الس ذلك أنَّةُلَّوع.  يأيت على تفصيلٍظاهرةً
للمجانسة.وأم فَاُءا الر شبهباملُت ستعليةألن كَها مرةٌر .  

ظْاملُد بِوقيرِهلالحتراز م ناملَببِ الس وِنيها ال متنعه فإن،فال مينع حر إمالةَ االستعالِءف يف حنو األلف : "ذا ه
  . كما سبق،"ابطَ" و،"افخ"و ،"ابب"  وال إمالةَ،"صاصم" :هلُ أص؛"اصهذا م" يف الوقف، وال "اضقَ

  : تنبيهات

 ها ياًء إذا كان سبب اإلمالةَ متنع املكسورة غرياَء والر االستعالِء/ف حر بأنَّ تصريح)ا يوٱ( :ه قولُ:٢األول
 ويف ،"٦نيتود املوج والياَءسرةَالك": ٥سهيله قال يف التلكن .٤ والكافية،٣سهيلح بذلك يف الت، وقد صرظاهرةً

 يف كالمهم،  معروف غريوما قاله يف الياِء. ٨ل لذلك ومل ميثّ" املوجودة والياَءاهرةَ الظَّالكسرةَ" :٧شرح الكافية
 - ك ذلمل جند ":٩انوقد قال أبو حي. "انير" و،"انيرع" و،"اديص" و،"انيغطُ" : حنو إمالة جوازاهربل الظَّ

  ." فقط مع الكسرةما مينع وإن- اء يف الياء االستعالء والرفر حف كَ:يعين

 األلف ي إمالةَ املستعلومينع" :١١قال اجلزويلّ. ةًخاص[ ١٠ االسمِ األلف يفي إمالةَ املستعلما يكفإن: الثّاين
 ما ال ىوقْ تلِ يف الفع اإلمالةَ أن١٣َّهتلَّ وع؛"ىغب" و،"ابطَ" : حنو، من ذلك يف الفعلِ وال مينع.١٢]"يف االسمِ

قْت؛ يف االسمِىوولذلك مل ي ألفَر إىل أنّظَن ه منالياء أو م الواو، بل أُن مطلقاًيلَم  .  

بِكَسرِ ...فنكَوكَف مستعلٍ ورا ي(: ه بعد قولن بذلك ممِلْ بغري املكسورة للعاَءد الرما مل يقيإن: الثّالث
  . )را

                                                
  .٢/٤٢٨ انظر مر - ١
 .٤٢٩-٢/٤٢٨التنبیھ األول في مر  أغلب - ٢
٣٢٥ - ٣.  
 .٤/١٩٦٨ شرح الكافیة - ٤
٣٢٥ - ٥. 
 ".الموجودة:" في د- ٦
٤/١٩٧٣ - ٧.  
 ". ذلك:"، وص١ في ط- ٨
 .٢/٤٢٩ انظر قول أبي حیان في مر - ٩
  ".إمالة االسم:"، وط، وص في د- ١٠
 .٣١٠ المقدمة الجزولیة - ١١
 . زیادة من د، وط، وص- ١٢
 .وھو تصحیف". علیھ:" في د- ١٣

 أ/٣٥٥
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  : وأشار بقوله

  )لْـرفَينِ فُصـرف أَو بِحـد حـأو بع       لْ ـد متصـف بعـا يكُـانَ مـإنْ كَ(

إىل أناملُه إذا كان املانع شإليهار ،وهو حر فاُء االستعالء أو الر،م تراً عنِأخيكونَه أنْ فشرطُ األلف  
متفَ" : حنو،الًصو،"داق "نو،"حاص ]بو،١]لاط "بوحنو"لاخ ،: "هذَذا عارو٢"ك ،"رأيتذَ عارك"،أو م فَنالًص 

فحنو،٣حبر : "منو،"قاف "نو،"خاف "نوحنو،"طاش : "هذا عاذرو،"٤ك "رأيتع اذرحنو،، أو حبرفني"ك : 
"موو،"يقاث "منو،"يخاف "مووحنو"يظاع ،: "هذه دانِنيرو،"ك "رأيتد انِنيرك."   

ا املُأمتواملُلُص فَنلُصحبر ٥ فقال سيبويهف: "ال يإالَّميلهما أحد م يؤخذ بلغته٦ الن " .ا املُوأمفَنحبرفني لُص 
 باملنع يف ٩دوجزم املرب. " قليلة/٨وهي": ٧ قال سيبويه؛ي املانعِ لتراخ العربِن م قومٍته عنفنقل سيبويه إمالَ

  .  بنقل سيبويه وهو حمجوج.ذلك

وقد فهم ما سبق أنّمحر االستعالِءف لو فُاَء أو الر صل بأكثر مويف بعض نسخ .  اإلمالةَ حرفني مل مينعِن
اسهيل املوثوقِالت ١٠ :"وربما غلباملتأخ رِأ" :ل ذلك ومثا". رابعاًرأن١١ْيد ي رِضبا بِهسوط"،١٢ العرب فبعض 
   .١٣دع ب االستعالء وإنْف يف ذلك حربيغلِّ

   :وأشار بقوله

  )" مراملطْواع"ـرِ كـثْر الْكَسٱ كُنِـأو يس      ر ــم ينكَِسـا لَـمدم ـذَا إذَا قُـكَ(

 وال ساكناً بعد ، مكسوراً ال يكونَه أنْ ملنعطَرِتماً على األلف اشدقَتم إذا كان  املذكور املانعإىل أنّ
طَ" : يف حنو، فال جتوز اإلمالةُكسرةو،"بال "صغَ" و،"حالظَ" و،"بالقَ" و،"مالو،"لات "رخبالف حنو"داش ،: 

"و،"بالَط "و،١٤"بالَغ "قرِ" و،"التإِ" :، وحنو١٥"الجو،"حالَص "قْمو،"امد "طْمإِ" و،"اعورادش".  

                                                
 . زیادة من ط، وص- ١
ا َأْحَسَن  م: یقال، استواء شعر الغالم:والِعَذاُر. ِعَذاُر الرجل شعُره النابت في موضع الِعَذارو. الِعَذاران جانبا اللحیة َألن ذلك موضع العذار - ٢

 ).عذر ( والتاجانظر الصحاح واللسان.  الذي یُضّم حبَل الخطام ِإلى رْأس البعیر والناقة: والِعَذاُر. خطَّ لحیتھ:َأي؛ ِعَذاَره
  .، وص١من ط" بحرف" سقطت - ٣
انظر الصحاح . ال تناسب سیاق الكالم َخر ولھا معاٍن ُأ.إذا قبل عذره ورفع عنھ اللوم" َعّذَر"وھو أیضًا اسم فاعل من . أثر الجرح:  العاِذر- ٤

  ).عذر(واللسان والتاج 
 .٢/٢٦٤ الكتاب - ٥
 .من ص" ال" سقطت - ٦
 .٢/٢٦٥ الكتاب - ٧
  ".لغة: " في ط، وص زیادة- ٨
 .٣/٤٧ المقتضب - ٩
٣٢٦ - ١٠.  
  ".ریدی:"، وصط في - ١١
  .٤/٢٨٧، والمساعد ٢/٤٢٩، ومر ٢/٢٦٦انظر الكتاب  - ١٢
  ٢/٤٢٩ا سبق في مر  أغلب م- ١٣
  ).غلب(انظر الصحاح واللسان . َبالِغالُب مصدر غاَلو .١من ط" غالب...وغالب" سقط - ١٤
  ". الراء غیر المكسورة كما مرإذ ال مانع فیھ؛ ألن الراء المانعة ھي" رجال"الصواب إسقاط : "٤/١٧٢٦ في صب - ١٥

  
ب/٣٥٥
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  : ١تنبيهان

 ف ألجل حر٣رٍكس ر إثْناكـ وهو الس؛وعِ يف هذا الن اإلمالةَ مينعن م اإلمالة أصحابِن م:٢األول
 ارةُ وعب؛واءها على السكَر فيه وت اإلمالةَ والكافية أن٥ّسهيله يف التومقتضى كالم. ٤االستعالء، ذكره سيبويه

  :٦الكافية

  رــِسكَن مدـع بكِّنـ سنْٱ رِـيـوخ         رـِسـكَن يمـا لَـ ممدـا إذا قُذَـكَ

  .  وهو خيالف ما هنا".حالَص إِ:، حنونعم ال ي وأنْعنم ي أنْ جاز كسرٍ بعدنكِّ سنْإْو": ٧وقال يف شرحها

  أن١٠ّه وغري٩ذي ذكره سيبويه والّ.ل عن األلفص ولو فُ،ه مينع أن) قُـدمكَـذَا إذا( : ظاهر قوله:٨الثّاين
قَ" : حنو، تليهذلك إذا كانت األلفو،"داع "صحال".   

  )"وـالَ أَجفُاً ـارِمـغ"ـرِ را كَــبِكَس       ف ـلٍ ورا ينكَـعـتــف مسـوكَ( 

  أو راًء استعالٍء١٢ف سواء كان حر، اإلمالةع مانِتفَّ األلف كَبعد كسورةُ املاُء الرقعته إذا و أن:١١يعين
١٣ فيمال حنو؛ مكسورةغري: ﴿ى أَلَعبارِصهو،"مارِغَ"و، ]٧: ٢سورة البقرة[﴾م "وحنو"قارِطَ" و،"بارِض ،: ﴿دار 
  غلبتورةَـ املكساَء الر ألنَّ؛ املكسورة/ غريِاِء وال للر االستعالِءف حلر١٤ فيه وال أثر،]٣٩: ٤٠سورة غافر[﴾ارِرالقَ

فَّ وكَاملانعتعنِه عِ املنفلم يبق أثَ له ر.  

  : ١٥تنبيهات

  مانعةٌ املكسورةَ ألنَّ؛ مكسورة غري تكونَ أنْ اإلمالةن م مانعةًاِء الر كونطَ شر أنَّمل ع١٦ هنان م:األول
  .ةً فال تكون مانعللمانعِ

                                                
 .وھو تصحیف". تنبیھات:"١ في ط- ١
  .٢/٤٣٠األول في مر التنبیھ  أغلب - ٢
 ".الكسر:" في ط، وص- ٣
 .٢/٢٦٠ الكتاب - ٤
٣٢٦ - ٥.  
 .٤/١٩٦٨ شرح الكافیة - ٦
٤/١٩٧٣ - ٧.  
 .٢/٤٣٠ التنبیھ الثاني في مر - ٨
 .٢/٢٦٤ الكتاب - ٩
 .٢٢٥ كالفارسي في التكملة - ١٠
  .٢/٤٣١ الشرح اآلتي في مر - ١١
 .من د"حرف" سقطت - ١٢
  .٤١، ١/٢٠، وكشف المشكالت ٢٧٤-١/٢٧٢لف للكسرة في اإلقناع إمالة األ انظر تفصیل القراءة ب- ١٣
  .١من ط" فیھ" سقطت - ١٤
  .٢/٤٣١ انظر مر - ١٥
 ".ھا ھنا:" في د- ١٦

  
 أ/٣٥٦
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ه إذا كانت  ألن؛ىلَو بطريق اَأل]٢٥٩: ٢سورة البقرة[﴾كارِمى حإلَ﴿ : حنو إمالة كالمه جوازن ممهِفُ: الثّاين
األلفت مال ألجل الرقْ املُاء املكسورة مع وجودتضي لتركاإلمالة  -ليست الّيتاء  وهو حرف االستعالء أو الر 

  .ىلَوها أَك لتريضتقْملُ ا فإمالتها مع عدمِ- مكسورة

 اَء الر وأشار بذلك إىل أنَّ."ةًلَصتها م تأثري- ةًلَاء منفص الر:يعين - ترما أثَّبور": ١سهيلقال يف الت: الثّالث
إذا تباعدت عن األلف مل تثِّؤقَبِ﴿ : يف حنو إمالةًرأي؛]٤٠: ٧٥سورة القيامة[﴾رٍاد :كُ ال تمانِف عوال ،٢ها وهو القاف 

 األول  إمالةنوم. الثّاين م ويفخاألولَميل  فيباعد ذا التدتع ال ين م٣ العربِنوم. "رافا كَذَه" :تفخيماً يف حنو
  :٤هقولُ

٢٩٩ -سرٍى اُهللاـ عابنِ قَاد بِالَد ننِي عغـابِ        [ يبالر نـوـرٍ جمهنـكُوبِبِمس [  

  ."]٤٠: ٧٥سورة القيامة[﴾رٍادقَبِ﴿ميلون  ينذي الَّن م أكثر"٦رافكَب" ميلونَ ينذيوالّ": ٥قال سيبويه

 ]الَ تـوـمســلْ لـبٍ لَـبصتي الكَ       لْـمقَـو ـفي ـدم هجِبـوفَصنلْـا ي[  

 للياء قبلها يف "٧ورابس" مال ألففال ت . أخرى كلمةنالً مصفَن م يكونَ بأنْ)والَ تملْ لسببٍ لَم يتصلْ(
  : ٩وكذلك لو قلت. "الٌ ملِجذا الرهل" : للكسرة قبلها يف قولك"الم"، وال ألف "ورٍاب سيد يتأير" :٨قولك

٣٠٠ - نَّا إِـهذ ذْي عةٌر]       تفَعن كُنإالَّ تكَـدالن ـارِكشـا مهبـاحفَـإِنَّ ص   [  

مل تمل ألف "؛"نَّإ" لكسرة "اهألن ها مكلمة أخرىن  .  

  . فيها األلفالّيت الكلمة ١٠ن م يكونَ اإلمالة أنْ سببِ تأثريِطَ شرواحلاصل أنَّ

  
                                                

٣٢٦ - ١. 
 .من د" أي ال تكف مانعھا وھو القاف" سقط - ٢
  .٢٢٧، والتكملة للفارسي ٢/٢٦٩ انظر الكتاب - ٣
ولسماعة النعماني في شرح . ٩/٣٢٨، وشا، والخزانة ٣/١٦٨، واألصول ١/٤٧٨، والكتاب ٧٦م في دیوانھ  البیت من الطویل، لھدبة بن َخشر- ٤

: والجون. السائل: والمنھمر. ٢/٣٥١، وزھر ٨/١٨٥، وشا ٤/٣٠٦ورد في ھشا . ، وزھر)وعس(، واللسان ٢/١٠٦بن السیرافي أبیات سیبویھ ال
  .المنصب: والسكوب.  فوقھما تدلى من السحاب دون سحاب: والرباب. األسود

 وأمیلت – وھو القاف المستعلي ھنا –لم یعتّد بتباعدھا عن األلف، فكّفت مانع اإلمالة " قادر"أن الراء في قادر، ووجھ االستشھاد : موضع الشاھد
 .األلف إلى الكسرة

  .٢/٢٦٩ الكتاب - ٥
برفع كافر على " یمیلون كافر: قولھ: "٤/١٧٢٨ وفي صب .یھ في الكتابوالمثبت ما في د؛ لموافقتھ نص سیبو". كافر:" في األصل، وط، وص- ٦

  ".الحكایة
، واللسان ٢٤٢، ١٨١انظر المعرب للجوالیقي . شاه بور: اسم ملك من ملوك الفرس، معرب أصلھ: وسابور .وھو تصحیف". سایور:"١ في ط- ٧

  ).سبر(والقاموس 
  .٣/٤١٩، والھمع ٤/٢٩٠عد ، والمسا٢/١١٤٤ انظر شرح التسھیل للمرادي - ٨
، "ھا إن تا عذرة إن لم تكن نفعت   فإن صاحبھا قد تاه في البلد: "بروایة ٤٠٩، وفي المفصل ٢٨ البیت من البسیط، للنابغة الذبیاني في دیوانھ - ٩

إن :  للقصیدة، أي"ذي" بـارةاإلشوالنابغة یخاطب النعمان ،و. ١/٣٩٦، وشا ٢/٤٣١ورد في مر . ٥/١١٩، والدرر ٥/٤٥٩وكذا في شا، والخزانة 
  . الشؤم واللؤم والعسر: والنكد. راسم للعذ: والعذرة .ھذه القصیدة ذات عذرة

  ".في:" في د- ١٠
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  : تنبيهان

ها قد  فإن،"اهبيج ردأَ"، و"اهبرِض يملَ" :ة يف حنوثَ هي ضمري املؤنالّيت "اه"  ذلك ألفنى منثْتس ي:األول
  . أخرى كلمةن م: أي؛١لٌصفَنها م وسببتيلَمأُ

 كانت ها، وإنْ لَمال األلف قد ت/ها عن األلف فإنةًلَصفَن م إذا كانت الكسرةَ أنَّف املصن غريذكر: ٢الثّاين
أضعفم ٣قال سيبويه.  معها يف الكلمةالّيت الكسرة ن :"وسمعنم يقولونَاه: "لزيدالْ م".٤ فأمالوا للكسرة ،

فشبهوهبالكلمة الواحدة ".   

فقدلك أنَّانَ ب كالم املصن ليس على عمومهف ،فكان الالئ يقولَ أنْق :  

  لْـم ال تالٍـصفا انـيا لـه رـيوغَ

دون٥َيف الياء ما كان ذلكوإن الكسرة ل ما سبق مالكسرةَ أنَّن أقوى م ٦ الياءن.   

  ألنّمال األلف فال ت."٧ قَبلُاهبرِض ي أنْيدرِي" :، كما يف حنو املوانعِنم) والكَف قَد يوجِبه ما ينفَصلْ( 
القافوهي مانعةٌ،ها بعد م ناإلمالة .ما أثَّ وإنر املانعم فَنصالً ومل يثِّؤر السببم فَنالفَالً ألنَّص تأعين– ح :تر ك 
اإلمالة -فَ؛لُ هو األص يصارإليه ألدن ى سبٍبوال ي ،خرعنه إالَّج لس بٍبم قٍقَّح.  

  : تنبيهات

 فحر بِدتع ال ين م٩ العربِن م فإنَّ، العربِ ذلك ليس عند كلِّ أنّ)هبوجِ يدقَ( : قولهن ممهِ فُ:٨األول
االستعالء إذا ولياأللف م نكلمة عنده يف حنو اإلمالةَ أنَّميل، إالَّ أخرى في : "مرربِت الِمم أقوى منها "١٠قٍل 

  . "مٍاس قَالِمبِ" :يف حنو

الً، صفَنر م املنع قد يؤثِّ سبب وإنَّ.الًصت مإالَّر  اإلمالة ال يؤثِّ سببإنَّ": ١٢قال يف شرح الكافية: ١١الثّاين
ى أت"ـمثيل ب ويف الت. يف هذه العبارة١٣ارحه الشعبِ وت". اإلمالةك بتر"ماسى قَأت" باإلمالة، و"دمى أحأت" :فيقال

                                                
 .وھو خطأ". منفصلة:" في د- ١
  .٢/٤٣٢التنبیھ الثاني في مر  أغلب - ٢
: فھو رواھا عن بعض الذین یقولون في السكت. وفي النقل تصرف أخّل بمراد سیبویھ: " قال المحقق٢/٤٣٢وفي حاشیة مر. ٢/٢٦٢ الكتاب - ٣

 ".٢/٢٦٤انظر الكتاب . جردة من سبب اإلمالةیمیلھا من یوثق بعربیتھم م" مال"والمعروف أن . والمرادي جعلھا عامة. فقیدھا لغة لقوم. بِماْل
  .وھو خطأ". الكسرة:"١ في ط- ٤
 .من د، وط" في الیاء" سقطت - ٥
 . ديف" من الیاء...فكان الالئق:"یسل - ٦
 .وھو تصحیف:". قیل:"، وص١ في ط- ٧
  .٢/٤٣٢ التنبیھ األول في مر - ٨
 .٢/٢٦٦ انظر الكتا ب- ٩
  ).ملق(انظر الصحاح واللسان . ، وال یصدق وّده یعطي بلسانھ ما لیس في قلبھ، وھو الذي رجل َمِلٌق: یقال- ١٠
 .٤/٣٠٥وانظر ھشا . ٤٣٣-٢/٤٣٢التنبیھ الثاني في مر  أغلب - ١١
٤/١٩٧٤ - ١٢.  
  .٨١٧ نا - ١٣

ب/٣٥٦
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 مثيلَ التفلعلَّ .١ وليس كذلك، ياٍء عنةب األلف املنقل إمالةَ حرف االستعالء مينع مقتضاه أنَّ فإنَّ؛ نظر"ماسقَ
  .لٌع هي فالّيت "ىأت"ـ بابتا الكُهفَحص فَ، نداٍءف هي حرالّيت "اأي"ـب

قال ابن عصفور يف . نيحوي الننه م لكالم غريِةٌفَالَخ ملِصفَن املُبِب الساظم منع الن/يف إطالق: ٢الثّالث
 : حنو، عارضةيل لكسرةم فيما أُ إالَّ اإلمالةَعِنم الكلمة مل يالً عنِصفَن االستعالء مفوإذا كان حر": ٣مقربه

ولوال .  انتهى"."لُبا قَهفَرِع ي أنْادأر" : حنو،مائرِ الضالت هي صالّيت  األلفاتن مميلَ، أو فيما أُ"مٍاس قَالِمبِ"
 "دقَ" ني، إلشعارِتورإخل على هاتني الص) قَد يوجِبهوالكَف (: ه يف النظم قولَ حلملت٤ما يف شرح الكافية

٥قليلِبالت.   

  )"الَـت" و"اداـعم"ـواه كَـــداعٍ س      الَ ـبٍ بِــاسـنـوا لتـالُـد أَمـوقَ( 

هذا هو السبادس بالسم أسبابِن اإلمالة ،وهو الت ناسبوت ،سلإل اإلمالةُ:ىم واإلمالةُ،مالة ل مجاورة 
  . مةسبة إىل األسباب املتقد بالنهفع لضهرما أخوإن. الِماملُ

وإلمالةصورتانناسبِ األلف ألجل الت  :  

 ؛ىلَولف اُأل األةباسنها ملُ فإن"اداًم عتأير" :انية يف كإمالة األلف الثّ،ةالَم م ألفةرمال او تإحدامها أنْ
فإنها مةٌالَمألجل الكسرة .   

ا  إذَرِمالقَو﴿: ه تعاىل قولن م"الَت"  ألف كإمالة،هر آخيلَما أُ مرِاوِج م لكوا آخرمالَ تى أنْرخواُأل
تسورة[﴾االه ٢: ٩١مسالش[فإن ما أُها إنيلَمتملناسبة م ا بعدها ما ألفُمه عأعين، ياٍءن : ﴿الَّجاه﴾]سورة ٣: ٩١مسالش[، 
  .]٤: ٩١مسالش سورة[﴾ااهشغي﴿و

  : تنبيهان

ا سيبويه فقد أم. د وطائفة سيبويه كاملرب٧ غريما هو على رأي إن)الت(ـه بمثيلَ ت أنَّافخ ليس بِ:٦األول
٨متقدأن رِطَّه يغَ" : عنده إمالة حنودو،"از "داع"م ال الثُّنوإنْثي ،كانت ألفه ع لرجوعها إىل الياء عند  واوٍن 

ه عنده لذلكالبناء للمفعول، فإمالت،ناسبِ ال للت.   

                                                
فالقاف في قاسم تمنع إمالة األلف . ألن المستعلي والراء غیر المكسورة إنما یمنعان إمالة ذي السبب الظاھر دون المنوي:"ب/٢٩٨ في ھامش د - ١

 ".وإال فقد مر أن ھذه تمنع الكسرة الظاھرة ال الیاء. وھذا كالم الناظم. للیاء قبلھا المتصلة بھا
  .٣٠٦-٤/٣٠٥أغلب التنبیھ الثالث في ھشا  - ٢
  .وبھا وافق األشموني ما في ھشا". یعرفھا: "، ولیس"أراد أن یضربھا قبُل: "وفیھ. ٣٢٣-١/٣٢٢ - ٣
٤/١٩٧٤ - ٤. 
نع صّحة ال یخفى أن ما في شرح الكافیة ال یمو.  عقب نقلھ كالم ابن عصفور]٣٠٦-٤/٣٠٥في ھشا [ھذا كالم ابن ھشام : "٤/١٧٣٠ في صب - ٥

  ".حمل كالمھ ھنا ھلى الصورتین؛ لجواز أن یكون الناظم مخالفًا ھنا لما في شرح الكافیة، كما یقع ذلك كثیرًا لھ ولغیره من األئمة
  .٢/٤٣٤ انظر مر - ٦
 .، وص١من ط" غیر" سقط - ٧
  .٣٥٧فحة صقدم عن سیبویھ والمبرد وغیره  انظر ما ت- ٨

  
  

 أ/٣٥٧
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ا  فأم.]٢- ١: ٩٣حىالض سورة[﴾ىج إذا سلِياللَّ وىحالضو﴿:  يف شرح الكافية لذلك بإمالة ألفيلَوقد مثَّ
﴿سفهو مثلُا﴾ج  "الَت"،م ففيه ما تقد/.ا  وأم﴿الضىح﴾إمالةَ أن٢ّ القياس:١ه فقد قال غري ألف ه للتبِناس، 

ي نثَ ين مبِ العرن م أنَّ أجلِن ميلَمما أُإن: ٣قالَ ي أنْ واألحسن.]١: ٩١مسالش سورة[﴾ااهحض وسِمالشو﴿ذا وكَ
ما كان مذَن إذا ك الواوِوات ل ان مضموماألوحنو،ه بالياء أو مكسور : "الضو،"ىح "الرفيقول"اب  :

"ضحيرِ" و،"انبيفأُ"ان ،يلَمتاأللف ألن ياًءها قد صارت ثنية يف الت.وإن ما فعلوا ذلك اساالً للواوِقَثْتمع الض مة 
والكسرة.ل بقوله تعاىل ميثّ أنْ فكان األحسن :﴿شدالقُيد سورة[﴾ىو ٥: ٥٣جمالن[.  

ه  فإن؛ىلَوناسبة اُألم ل"اداًم عتأير" :انية يف حنو الثّ على إمالة األلفاسقَه ي كالم سيبويه أنظاهر: ٤الثّاين
   . وذا قياس.ما مجيعاًه فأمالَ"".اادمع" :ال قَن يف قول م٦"اانِزِغم" :الواوقَ": ٥قال

 )الَ تـوـمـا لَـلْ مي ـمـنكُّنما ـلْ ت      نَ سوـــدراعٍ غَيم "اـه"رغَيو  "اـن"(  

، "ام" و،"اذَإِ" :ن حنو املتمكِّ غريِ إمالةُدرِطَّ فلذلك ال ت؛نة األفعال واألمساء املتمكِّاصو خن م اإلمالةُ:٧أي
هما لكثرة  إمالتدرِطَّ، فهذان ت"انيلَ إِرظَن" و،"ان بِرم"، و"اهيلَ إِرظَن" و،"اهر بِم" : حنو،"ان"و، "اه" إالَّ

همااستعمال .  

 ،"ىتم" و،ةُي اإلشارِ"اذَ" : وهو،ن املتمكِّ غريِ االسمِنه مت إمالَتعم إىل ما س)اعٍم سنَود(: وأشار بقوله
   ".ىنأَ"و

  عنِ نابتفألحرا ه هذ ألنّ؛"ال اإم" : يف قوهلم"ال" و، يف النداء"اي" و،"ىلَب"  احلروفن ميلَم أُدوقَ
 ن وم١٠ سيبويه٩]عن[ و.ةًلَّقتس لكوا م"ال"  إمالة٨َوحكى قطرب.  على غريهاةٌيزِ فصار هلا بذلك ملِماجلُ
قَافَوإمالةُه  "حىت"وح ،كيإمالَت توالكسائ محزةَها عن ١١ي.  

  

                                                
 ".أیضًا"وفي د، وط، وص زیادة . ٢/٤٣٤، والمرادي في مر ٢/٥٣٥ كأبي حیان في االرتشاف - ١
 .من د، وط، وص" القیاس" سقطت - ٢
فیھ نظر وإن أقّره أرباب " الخ: ..واألحسن أن یقال: "قولھ: "٤/١٧٣١ وفي صب .٢/٣٤٧اشیة العلیمي على زھر ، وح٤/٢٩٤ انظر المساعد - ٣

ال الكلمة إنما الحواشي؛ فإن تثنیة ھؤالء الجماعة ما كان من ذوات الواو مضموم األول أو مكسوره بالیاء شاذة، وانقالب األلف یاء في بعض أحو
  ".)ُدْوَن َمِزْیٍد أْو ُشُذوٍذ...َكَذا اْلَواِقُع ِمْنُھ الَیا َخَلْف(:  كما تقدم في قولھ، لم یكن شاذًامالة إذایكون سببًا في اإل

  .٢/٤٣٤ التنبیھ الثاني في مر - ٤
  ".مغزانا"بدال من " ِمعزانا: "وفیھ. ٢/٢٦٣ الكتاب - ٥
 .وھو تصحیف". مغرانا:"١ في ط- ٦
 .من د" أي"ت وسقط. ٤٣٥-٢/٤٣٤ الشرح اآلتي في مر - ٧
، وشرح التسھیل ٢/٤٣٥، ومر ٢/٥٣٧، واالرتشاف ٣/٢٧، وشرح الشافیة للرضي ٩/٦٥ انظر حكایة قطرب في شرح المفصل البن یعیش - ٨

 .الجوابیة" ال"ونّصوا على كونھا .  ٣/٤٢٤، والھمع ٤/٢٩٥، والمساعد ٢/١١٤٦للمرادي 
 . زیادة من د، وط، وص- ٩
وقد حكى ابن مقسم اإلمالة فیھا عن بعض أھل ". حتى: ومما ال یمیلون ألفھ: "٢/٢٦٧؛ قال في الكتاب "حتى" إمالة  الصحیح أن سیبویھ منع- ١٠

، ٢/١١٤٦، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤٣٥، ومر ٢/٥٣٧، واالرتشاف ٢/٣٣٥انظر معاني القرآن وإعرابھ للزجاج . نجد وأكثر أھل الیمن
  .٣/٤٢٤والھمع 

  .٢/٤٣٥، ومر ٢/٥٣٨رتشاف  حكیت عنھما في اال- ١١

  
 ب/٣٥٧
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  : تنبيهات

  .  فيه اإلعرابلَ األص ألنّ؛"ىلَبا حي" و،"ىتا فَي" :ه، حنوناؤ بِضر فيما ع اإلمالةُعنم ال ت:١األول

: ٣دقال املرب. ٢ه ما أومهه كالمالف خ/،اً مبني كانَ وإنْ، املاضيلِع الف إمالة يف جوازِال إشكالَ: الثّاين
  ."دةي ج"ىسع" وإمالةُ"

 وعلى .تيلَمها أُ بِيم س فإنْ. كسرةًر وال جتاوِها ال تكون عن ياٍء ألفَ ألنّ احلروفلِمما مل تإن: الثّالث
 ؛رِو يف فواتح الس، واحلاء،اء والطّ،واهلاء ،]١: ١٠سورة يونس[﴾لرو﴿أ ،]١: ١٣عدسورة الر[﴾ملر﴿أ ن ماُءت الريلَمهذا أُ
ها أمساُءألنم ظُفَلْا يبه م األصوات املُن طِّقَتعاقِغَ"  كما أنَّ. يف خمارج احلروفة"لصوت الغراب، و اسم "طخِي" 
اسملصوت الض احك،٤ا كانت أمساًء فلمهلذه األصوات ،ـ ك ومل تكن"أرادوا باإلمالة فيها "ال" و"ام ،

اإلشعاربأن ها قد صارتم نح الّيت  األمساِء٥زِيال ت منـوقَ.  فيها اإلمالة٦ُعال الزجأُ": ٧وناج والكوفييلَمت 
الفواتحها مقصورةٌ ألن،يغلب عليه اإلمالةُ واملقصور ".وقد ر هذا بأن٨َّد كثرياً م ال جتوز إمالَ املقصورِن هت .

أُ:٩اُءوقال الفر يلَمها إذا ثُت ألننيتر دطَ" : إىل الياء، فيقالتو،"ناي "حوكذلك إمالةُ."اني حروف  
   ١٢."ثا" و،"تا" و،١١"اب" : حنو،١٠املعجمِ

 ]الْفَتـوقَب ـحاٍءـلَ كَسي طَرِ رـ ففر       ـكَ لْـأَم"سَأليـلـرِ مالكُلَف كْفلْ ت"[  

 وهو - مال األلف ألجله تالّذي ضرالغ  ألنَّ؛مال األلفكما ت) أَملْ... في طَرفوالْفَتح قَبلَ كَسرِ راٍء(
ةُلَشاكَماألصوات ،و تقريب بعض ها مبعضٍن  -موجود يف احلركة كما أن ه موجوديف احلر ١٣ف .  

 ،)"لَأليسرِ ملْ تكْف الكُلَف"ـكَ (،ةفَرطَت م مكسورة راٍء قبلَ تكونَ أنْاألول: وإلمالة الفتحة سببان
﴿تربِيم ش٣٢: ٧٧سورة املرسالت[﴾رٍر[ ،﴿َغيأُر ولي الضرِر﴾]ساءسيأيتوالثّاين. ]٩٥: ٤سورة الن .  

  

                                                
  .٢/٤٣٥ التنبیھان األول والثاني بتمامھما في مر - ١
: یجاب بأن قولھ:"٤/١٧٣٣وفي صب ". م، وذكر ھنا الحروفالإیھام في كالمھ ألنھ نّص على الماضي فیما تقّد:"أ/٣٥٨ في ھامش األصل - ٢
 ".قرینة على استثناء الماضي من كالمھ ھنا) كعمادا وتال (: وقولھ)ْن وِدْف كماضي َخِفْلُتَیُؤْل إلى ... الِفْعِل إْنَوھَكَذا َبَدُل َعْیِن(
 .٣/٥٣ المقتضب - ٣
 ".أصواٍت"، وص زیادة ١ في ط- ٤
 . تصحیفوھو". خیر:"١ في ط- ٥
 ".تمتنع: " في د، وط، وص- ٦
 .١/٣٢١، واإلقناع ٣/٣١وانظر أیضًا مذھب الزجاج والكوفیین في إعراب القرآن للنحاس . ٣/٣٤٩ معاني القرآن وإعرابھ للزجاج - ٧
  .٣/٣١ الرّد ألبي جعفر في إعراب القرآن للنحاس - ٨
 عنده حروف ھجاء فواتح السور للفراء مواضع كثیرة تشیر إلى أن في معاني القرآنو.  لم أقف على قول الفراء ھذا فیما عدت إلیھ من مصادر- ٩

  .واهللا أعلم". القّراء"ولعلھا تصحیف . ٣/١٧٢، ٢/١٧٤، ٣٦٨، ١/٩انظر معاني القرآن للفراء . حكمھا كالھجاء في الوقف
  .٣٧٢فحة صوانظر ما سیأتي ذكره . ٢٢٨التكملة للفارسي ، و٢/٢٦٧انظر الكتاب  .أسماء ما یلفظ بھاكذلك تمال حروف المعجم ألنھا : أي - ١٠
  ".یا:"١ في ط- ١١
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٢
 .٢/٤٣٦ انظر ما سبق في مر - ١٣

 أ/٣٥٨
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  : ١تنبيهات

 ٣ فيه"أمالوا املفتوح": ٢ سيبويه وقولُ. ال املفتوححت يف ذلك الفَالَم املُ أنّ)حتوالفَ( :هلو قَن ممهِ فُ:األول
تجوز.  

 : حنو، أو يف راٍء]١٤٤: ٦سورة األنعام[﴾رِقَ البنم﴿ : حنو استعالٍءف يف حر الفتحةُ تكونَ أنْ بنيقرال فَ: الثّاين
  .]٨: ١٩سورة مرمي[﴾رِب الكنم﴿ :مها حنو أو يف غريِ،]٣٢: ٧٧سورة املرسالت[﴾رٍرشبِ﴿

  

 ٤ غريه وقد نص".مم رِ:ها، حنو قبلَ/ راٍءمال لكسرة ال ت الفتحةَ أنّ) راٍءقَبلَ كَسرِ( : قولهن ممهِفُ: الثّالث
  . على ذلك

 وليس ذلك .لْم بينهما مل تلَص، فلو فُاِء بالرةًلَصت م إذا كانتمال إالَّ ال ت الفتحةَه أنَّ صنيعراهظَ: الرابع
هعلى إطالق،فْ بل فيه تالفاوهو أنّ: يلٌص لَصبني الفتحة إنْاِء والر ياٍء كان مكسوراً أو ساكناً غري فهو م غفَتر. 

 :، ال يف حنو"رومع" :، ويف حنو]٢٥: ٥٤سورة القمر[﴾رشأَ﴿ : يف حنوال الفتحةُم فت. اإلمالةَ ذلك منع غري كانَوإنْ
  .٧سهيلخ التس نضِ يف بعفه عليه املصن ونب.٦ على ذلك سيبويه نص".٥ريخبِ"

 ٩ فقد ذكر سيبويه،مِزِ، وليس ذلك بالالَّبِالظر إىل الغف هو بالنر يف الطَّاِء الر كون٨اطُاشتر: اخلامس
 : يف حنو١٣نيِغ فتحة اله جيوز إمالةُ أن١٢ه وذكر غري."١١ياحٍ رِ خبطَتأير" :١٠اء يف قوهلم الطَّ فتحةإمالةَ

  . بالمٍ يف ذلك ليستُءا، والر١٤"درِغال"

 ، اآليتببِ للس الفتحة خبالف إمالة،فاًقْالً ووص يف ذلك و اإلمالةَ أنَّمل فع،)لمأَ( : يف قولهأطلق: السادس
فإنها خبالوقْةٌاص ف.وقد صر ١٥ به يف شرح الكافيةح.  

                                                
 .٤٣٨-٢/٤٣٧ في مر التنبیھات-  ١
 .٢/٢٧٠ الكتاب - ٢
  . دفي" فیھ "یستل - ٣
  .٢/٤٣٧ انظر مر - ٤
  .٢/٤٣٧وكذا وردت في مر. ٢/٢٧١والمثبت ما في د، وھو موافق لنص سیبویھ في الكتاب ". بجیر:" في األصل، وط، وص- ٥
 .٢/٢٧١ الكتاب - ٦
٣٢٧ - ٧. 
 ".اشترط:" في األصل- ٨
 .٢/٢٧١ الكتاب - ٩
  . ٤/٢٩٧، والمساعد ٢/٤٣٧ ومر ،٢/٥٣٨، واالرتشاف ١/٣٢٤المقرب  أیضًا في  القول انظر- ١٠
 الخبط الذي تناثرتھ: وخبط ریاح .یضرب بالعصا فیتناثر، ثم یعلف اإلبل: ورق الِعضاه، یخبط؛ أي: والَخَبط .وھو تصحیف". خیط رباح:" في د- ١١

  ).خبط(انظر الصحاح واللسان والقاموس . الریاح
 .٢/٤٣٧ انظر مر - ١٢
 ".العین:" في د، وط، وص- ١٣
 ).غرد(انظر الصحاح واللسان . المتغني بصوتھ: والغرد ".العرد:" في د، وط، وص- ١٤
٤/١٩٧٨ - ١٥. 

 ب/٣٥٨
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  .١ كما ذكره يف شرح الكافية،ةٌدرِطَّ مهذه اإلمالةُ: السابع

  :  غري ما ذكر شرطاناِء الر لكسرةبقي إلمالة الفتحة: الثّامن

 وذكره .٣ على ذلك سيبويه نص".٢رِي الغنم" : الياء يف حنومال فتحةُ فال ت، على ياٍء ال تكونَأحدمها أنْ
٤سهيليف بعض نسخ الت.   

ال يكونَ أنْواآلخر بعد اِء الرحر حنو استعالٍءف : "من٥"قِرِ الش،فإن ه مانعم ناإلمالة .٦ عليه سيبويه نص 
ها، فلهذا  قبلَ إذا وقعي املستعلب تغل املكسورةَاَء الر ألنّ؛ مل مينعاِء على الر االستعالِءفم حر تقد فإنْ.أيضاً

  . "رِر الضنم" :يل حنومأُ

 إمالة وال تقوى" :٨ قال؛ال الذَّ فتحةُ/تيلَم إذا أ٧ُ"رِاذَح املُنم" : األلف يف حنو سيبويه إمالةَمنع: التاسع
   . ألجل إمالتها؛١٠"على إمالة األلف ٩الفتحة

أن١١َّ خروفوزعم ابن م نأمال أل ف "عاداًم"األلف قبلها أمال١٢َ ألجل إمالة هنا أل املُ" فألجل "راذَح 
 يف  منها إالَّ شيٌء ال ينقاس، فينبغي أنْةيفَع األسباب الضن م١٤ لإلمالة اإلمالةَ بأن١٣َّفع وض.الة فتحة الذَّإمال

  . إمالة األلف ألجل إمالة األلف قبلها أو بعدها١٥ يف وهو،املسموعِ

  ]فـلر أَـيـانَ غَـ كَاـف إذَا مـوقْ      ث في ـأْنِيـا التـه هـي تليذَا الّذـكَ[

 ن مالثّاين بب هذا هو الس١٧.)وقْف إذَا ما كَانَ غَير ألف... تليه ها التأْنِيث فيالّذي (١٦الفتح) كَذَا (
سبي إمالَبةالفتحة .مال كلُّ فتفتحة إمالَ أنَّأنيث إالَّ تليها هاء الت تها مخبالوقْةٌصوص ذلك قرأ  وب.فالكسائي 

فاً جيمعها ر حرش عةَسم خ١٩]أحد[ اهلاء ه أمال إذا كان قبلَخرى أن اُألوايةُ والر.١٨يف إحدى الروايتني عنه

                                                
  .١من ط" الكافیة...السابع"سقط و. ٤/١٩٧٨ - ١
   ).غیر( الصحاح واللسان انظر. المتقلبة أحداثھ :؛ أيِغَیر الدھر: ویقال. االسم من قولك َغیَّرُت الشيء فَتَغیَّر: الِغَیُر - ٢
 .٢/٢٧١ الكتاب - ٣
٣٢٧ - ٤.  
  ).شرق(انظر اللسان والتاج . أشرقت علیھ الشمس فأضاء: مكان َشِرٌق؛ أي:  یقال- ٥
 .٢/٢٧١ الكتاب - ٦
 . اسم مفعول من حاَذَر- ٧
  .٢/٢٧٠ الكتاب - ٨
  .ي كالم سیبویھفلیست وھي .  في ط، وص"إمالة الفتحة"لیست  - ٩
 ".فوال تقوى إمالُة الفتحة على إمالِة األل: أي : "یریةي ط، وص زیادة تفسف - ١٠
 .٢/٤٣٨، ومر ٢/٥٣٩ انظر َزْعَم ابن خروف في االرتشاف - ١١
  ".فتحة" في د زیادة - ١٢
 ".ظاھر العبارة أن إمالة األلف إلمالة الفتحة مسموعة، وحینئذ ال ینھض التضعیف اآلتي: "٤/١٧٣٥ في صب - ١٣
  .من د" مالةلإل" سقطت - ١٤
 .في د، وط، وص" في" لیست - ١٥
 .من د" الفتح" سقطت - ١٦
 .٢/٤٣٩ الشرح اآلتي في مر - ١٧
 .٣١٦-١/٣١٥ حكاھا خلف بن ھشام عن الكسائي كما ذكر في اإلقناع - ١٨
 . زیادة من ط، وص- ١٩

  
  

 أ/٣٥٩
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ها إذا كان قبلها  فأمال فتحت،"أكهر":  جيمعها قولكل يف أربعة وفص".سم ش١ودذَ لبني زتثَجفَ": قولك
  . ٢ يف كتب القراءات على ما هو معروفكنةٌ سا أو ياٌءكسرةٌ

  هاُء)يثأنِالت اه(ـ بوخرج. ، وإمالتها جائزةٌ"ةمالَّع" : حنو،ةغبالَ املُ هاَء)يثأنِا الته( :ه قول٣ُومشل
كْالسحنو،ت : ﴿كابِت٢٥: ٦٩سورة احلاقّة[﴾هي[،مال الفتحةُ فال ت٤حيح قبلها على الص .  

 ،"الةالص" : حنو،مالها ال ت فإن،ا إذا كان قبل اهلاء ألفمع )إذَا ما كَانَ غَير ألف( :هواحترز بقول
  ."اةياحلَ"و

  : تنبيهات

أنيث، وإذا  الت تليه هاُءالّذي ال احلرف ،مال يالّذيه  ألن؛ إىل الفتحع راجِ)ليهت( : يف قولهمري الض:٥األول
كان كذلك فال وجاله ستثنائبقولهه األلف : )فأل را كَانَ غَيإذ مل يندرج األلف يف الفتح؛)إذَا م .ما  وهو إن

فعله لدفع توهاَء أنَّ/مِه الت أنيث تسإمالةَغُو الفتحةغت إمالةَ األلف كما سو .يقولَ العبارة أنْ فكان حق  
عاطمفاً على ما تقد:  

  فـ األلاِءـ اهلهذـهـ للْـمـوال ت       فـق تنْإاً  أيضيثأنـا التـ هلَـبوقَ

 ٧لْم ت مل الفتحةَ فإنّ، هاًءبلَقْ مل تالّيت التاء ج لتخر"أنيثتا الت" : ومل يقل)أنيثا الته( :ما قالإن: ٦الثّاين
  . قبلها

مال يل ما قبلها كما يم فأُ، اهلاء باأللفهبأنيث ش الت هاِء قبلَ الفتحة إمالة سبب أن٩َّذكر سيبويه: ٨الثّالث
  ١١.أنيث بألف التتهبها ش أن١٠اهر والظَّ،تهب ش ألف سيبويه بأينيب ومل ي. األلفما قبلَ

  

                                                
  .وھو تحریف". لزود:"١ في ط- ١
  .٩٠-٢/٨٢شر ، والن١/٣٠، وكشف المشكالت ٣٢٠-١/٣١٦اإلقناع   انظر- ٢
 ".یشمل:" في د- ٣
والصحیح . ذھب ثعلب وابن األنباري إلى جواز اإلمالة فیما قبلھا، وقد قرأ بھ أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي: "٢/٥٣٣ في االرتشاف - ٤

  .٣/٤٢٣، والھمع ٢/٣٥٢، وزھر ٤/٣٠٧، وھشا ٢/١١٤٧، وشرح التسھیل للمرادي ١/٣٢٠وانظر اإلقناع ". المنع
 .٢/٤٣٩ انظر مر - ٥
  .٢/٤٣٩ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٦
 ".لا تمال:"د، وط، وص في - ٧
 .٢/٤٤٠ التنبیھ الثالث في مر - ٨
  .٢/٢٧٠ الكتاب - ٩
 الستوائھما شبھت بألف التأنیث: "٣١٥-١/٣١٤في اإلقناع و. ٤/٣٠٧وابن ھشام في ھشا ، ٣١٦-١/٣١٥ في اإلقناع  ابن الباذش الكالم قالھ قبُل- ١٠

أبعد من اإلمالة؛ ألنھ ال تأنیث فیھا، ولذلك جعل " طلبنا"في التشبیھ بالمشّبھ، إّال أن ألف " طلبنا"فھاء التأنیث على ھذا مثُل ألف . في معنى التأنیث
ق، وفي المعنى وھو الداللة على شبھت بألف التأنیث المقصورة؛ التفاقھما في المخرج وھو أقصى الحل: "٢/٣٥٢في زھر و ".سیبویھ إمالتھا شذوذًا

  ".التأنیث، وفي الزیادة على أصول الكلمة، وفي التطرف في آخرھا، وفي االختصاص باألسماء الجامدة والمشتقة
 ".انتھى"في د زیادة   - ١١

  
  

 ب/٣٥٩
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  : ١خامتة

هم إلمالة األلف سببني غري ما سبقذكر بعض :  

أحدمها الفرقبني االسم واحلر وذلك يف :ف "ار"،وما أشبهها م نحِ فواتالس لواوقا": ٢قال سيبويه. رِو: 
"و،"ار "و،"اي "باإلمالة:يعين -" ات  -ها أمساُء ألنم ظُفَلْا يو،"إىل"ـ، فليست ك" به "وغريِ،"ال" و،"ام ها من 

احلروف املبنيةكون على الس.   

وحروف التهالّيتي جيف أوائل الس كان يف آخرِر إنْو ها ألففمنهم م نيفتح ومنهم م نإن كان ميل، و ي
   .٣ فال خالف يف الفتحِ"ادص" و،"افكَ" :يف وسطها ألف حنو

واآلخراحلَ" وذلك إمالتهم : االستعمالةُ كثراجج"لَ عفْماً يف الرع والنوكذلك ،بص "العاجج"ع فْ يف الر
والنبص.ذكره بعض الن حوإمالةُ. ٤نيوي "اسالن"عِفْ يف الروالن ٥بِص .  

قال ابنب ران يف آخر شرح اللُّه٦عم :"ِهللا اروى عبدبن العالء إمالةَو بنِ عن أيب عمر٧ٍ داود  "يف "اسالن 
 عن ٩اينّولْ يزيد احلُ بنِ أمحدوهذه روايةُ" :٨ قال؛رح الكافية قاله يف ش."مجيع القرآن مرفوعاً ومنصوباً وجمروراً

   ١٣".الكسائي عن ١٢ةَبيت وق١١ُرٍيص نوايةُ ورِ،الكسائي عن ١٠وريو الدأيب عمرٍ

هلذين اإلمالةَ أنَّواعلم /الس بةٌني شاذَّبال ي عليهاقاس ،قْ بل يتصريف ذلك على ما س مأعلمهللا وا.ع .   

 

                                                
  .٤٤١-٢/٤٤٠ كالم الخاتمة في مر - ١
 .٢/٢٦٧ الكتاب - ٢
  .٣٦٨فحة صوانظر ما تقدم . ٣٢٣-١/٣٢١، واإلقناع ٣٢٢ انظر السبعة البن مجاھد - ٣
 .٥٣٥-٢/٥٣٤، وأبي حیان في االرتشاف ٤/١٩٧٦ح الكافیة ، وشر٣٢٧، وابن مالك في التسھیل ٢/٢٦٤ كسیبویھ في الكتاب - ٤
  .من د" والنصب...ذكره بعض" سقط - ٥
 . ١/٣٢٣، واإلقناع ١٤٥مطلقًا عن أبي عمرو والكسائي في السبعة البن مجاھد " الناس" وانظر روایة اإلمالة في .٢/٧٤٥ - ٦
  . ھـ٢١٣ءة عن أبي عمرو بن العالء، توفي سنة  عبد اهللا بن داود الھمذاني الخریبي، ثقة وحجة، روى القرا- ٧
  .٤/١٩٧٧ شرح الكافیة - ٨
وفاتھ . وممن قرأ علیھم أبو عمرو الدوري.  أحمد بن یزید الحلواني الصفار، إمام كبیر عارف صدوق، متقن ضابط، قرأ بمكة والمدینة والعراق- ٩

   . ھـ٢٥٠بعد سنة 
وذكر . شیخ القراء في زمانھ. فص بن عمر بن عبد العزیز بن صھبان، البغدادي النحوي الضریر والدوري ھو ح.وھو خطأ". الدورمي:" في د- ١٠

  . ھـ٢٤٦توفي سنة .  أن كنیتھ ھي أبو عمر ولیست أبا عمرو
 وُنَصیر ھو نصیر بن یوسف النحوي، ثقة، أخذ .والمثبت ما في د، وھو موافق لمصدر النص. وھو خطأ". نصر:" في األصل، وط،وص- ١١
  .ھـ٢٤٠توفي سنة . قراءة عرضًا عن الكسائي، وكان من أجّل أصحابھ وعلمائھمال
 وفاتھ كانت أوائل القرن الثالث :وقیل.  قتیبة بن مھران األزاذاني، إمام مقرئ، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن الكسائي وسلیمان بن جماز- ١٢

  . الھجري
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٣

 أ/٣٦٠
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فـيرِـصـتـال  

  
أنَّ اعلم صريفاللّغة يف التغيري، ومنه الت: ﴿ترِصيفالر ا.  تغيريها:١]أي[ ؛]١٦٤: ٢البقرةسورة [﴾احِييف وأم 

لَطْاالصطالح فيعلى شيئنيق  :  

  واسمِ،ل الفاع واسمِ،التكسري و،التصغريِ ك؛ املعاينن مروبٍ لض خمتلفة حتويل الكلمة إىل أبنية:األول
 ن، وهو يف احلقيقة مالناظم كما فعل التصريفني بذكره قبل املصنف  عادةُتر ج وهذا القسم.املفعول

  . التصريف

 ،ف واحلذْ،الزيادةوينحصر يف . ر آخضٍر عليها، ولكن لغئٍى طارِ معن تغيري الكلمة لغريِ:واآلخر
  . التصريف:  هنا بقوهلم هو املقصود٢وهذا القسم.  واإلدغام،لقْ والن،بِلْ والقَ،واإلبدال

٣ارح إىل األمرين بقولهوقد أشار الش :"تصريفبِ الكلمة هو تغيري نيتها حبسب ما يعرض هلا ماملعىن، ن 
  أحكامغيريِهلذا التو.  وامسي الفاعل واملفعوللِع الف، وتغيري املصدر إىل بناِء واجلمعِالتثنيةكتغيري املفرد إىل 

كالصحوما يتعلَّ األحكام٤ِ تلكومعرفةُ.  واإلعاللة قا ت سملْى عصريف مف.الت صريفالتلْ إذن هو العم 
  . ٥نتهى ا." ذلك وشبه وإعاللٍةح وص وزيادة أصالةنما حلروفها م الكلمة بِةينبأحكام بِ

 مِلْ لعقلُّع وشبهها فال ت احلروفوأما. ةفَر واألفعال املتص،٦نة باألمساء املتمكِّإالَّ التصريف قوال يتعلَّ
  :  كما أشار إىل ذلك بقوله، االتصريف

)فرح شــوالص نم ههـبب فرِي ـر       مـوــا سصا بِتماهـوح رِيـرِيف(  

   /.يقق ح:أي

                                                
  . زیادة من د، وط، وص- ١
 . دفي" القسم "یستل - ٢
 .٨٢٠ نا - ٣
  .١في ط" تلك" لیست - ٤
 .١في ط" انتھى"لیست و. ٤٤٣-٢/٤٤٢أغلب الكالم السابق في مر  - ٥
ة؛ ألن التصریف من خصائص ال یدخل الصرف في األسماء األعجمی:"ب عن ابن جني/٣٠١وفي ھامش د . وھو تحریف". الممكنة:"١ في ط- ٦

  ".لغة العرب

 ب/٣٦٠
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واملرادبش باه حلراألمساُءف نِ املبوذلك  اجلامدةُ واألفعالُ،ةُي ،"علَ" و،"ىسيوحنومها،"س ،فإن ها تشبه احلرف 
  . يف اجلمود

 عند فقَو ياذٌّشفَ "لّعلَ" واحلذف واإلبدال ،"إنّ" و،"فوس"ف  واحلذْ،١"يالّذ" و،"اذَ" التصغري حلوق وأما
ما سممنهع .  

  : ٢تنبيه

هأ إالَّ  واألفعالَ يدخل األمساَءكان  وإنْصريفالتن؛ لألفعال بطريق األصالةلكثرة ت ولظهور ،ريهايغ 
   ٣.االشتقاق فيها

 )لَيـونأَد ـسثُـى م ـنـالَثيى ـ يـابِـقَ        رصـلَ تس ـرِيفى ماـورا غُي(  

 وقد ،لِاً يف األص ثالثي يكونَ أنْإالَّ التصريف بلُقْ ال يإنهف أو حرفني  واحدف على حركان ما أنّ :٤يعين
  :  ذلك أمرانن ممهِوقد فُ. التصريفول ب قَ ذلك ال خيرجه عن فإنّ، باحلذفريغُ

 ،التصريفهما يقبالن ألن ؛ف ثالثة أحر الوضع عنلِ ال ينقصان يف أصلَع والفن املتمكِّ االسمأنّ :أحدمها
  .  حرفني٥ واحد وال على الوضع على حرفلِ ال يكون يف أصالتصريف لَبِوما قَ

 على حرفني حبذف المه درِ قد يفإنه  االسمأما: ف باحلذْالثّالثة قد ينقصان عن لَع والف االسمأنّ :واآلخر
 جيعله ن م عند"ِهللا ام" : واحد حنوف، وقد يرد على حر"ةدع" :، أو فائه حنو"هس" :، أو عينه حنو"دي" :حنو

حمذوفاً ما" نيموكقول بعض العرب"ِهللا ان ، :"رِشب٦ وذلك قليلٌ". ماًت .  

 عِ" : واحد حنو، وقد يرد على حرف"لْس" و،"عبِ" و،"لْقُ" : على حرفني حنودرِ قد يفإنه الفعل وأما
  /.رِه فيحذفان يف األم فاؤه والم٧تلَّع، وذلك فيما أُ"كسفْ نقِ" و،"يالمكَ

  

  

  
                                                

 فیھ أن ھذا ال َیِرُد إال لو أرید بالتصریف المتكلم علیھ التغییر لمعنى "وأما لحوق التصغیر ذا، والذي: "قولھ: "١٧٤٠-٤/١٧٣٩ في صب - ١
  ."ذا، والذينھ التصغیر حتى یرد علینا تصغیر وقد أسلف الشارح أن المقصود ھنا التصریف بمعنى التغییر لغیر معنى طارئ، فلیس م. طارئ

 .٢/٤٤٤ التنبیھ بتمامھ في مر - ٢
 ".انتھى" في د زیادة - ٣
 .٤٤٥-٢/٤٤٤ الشرح اآلتي في مر - ٤
 . دفي" على"لیست  - ٥
  .١/٢١، واالرتشاف ٣٦-٨/٣٥، وشرح المفصل البن یعیش ١/٤٠٩ انظر اإلنصاف - ٦
 ".اعتلت:" في د- ٧

 أ/٣٦١
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)هتنمـوـى اسـمٍ خـم ٱسجاـنْ تدر       إنْ يـويف دـزفَم ـهعــا سـباـاً عد(  

  مخسةُد ما يصل إليه ار فغايةُ.عر وهو فَ، فيهيدزِ، وإىل ملُ وهو األص،درج إىل م االسم ينقسم:١أي
  :  أحرف سبعةُالزيادة ما يصل إليه املزيد فيه ب وغايةُ.٢"لجرفَس" : حنوفأحر

   .٣"ابهاش" مصدر "ابيبهِاش" : حنو األصولِالثّالثيف

  . ٤ اجتمعت: أي؛" اإلبلُتمجنرحا" مصدر "امجنرِحا" : األصول حنوالرباعيو

 ،التأنيثشفوعاً اء جرداً أو مه م أو بعد اآلخرِ قبلَ مد حرفغريزاد فيه  ال يفإنه األصول  اخلماسيوأما
 : واملشفوع حنو.هقُلْ خمظُه وع شعررثُ كَالّذي وهو البعري "ىرثَعبقَ"، و٥ركَ الذَّةُاَءظَ وهو الع؛"وطفُرضع" :حنو

 فال ،٧ كتاب العنين مإالَّ عمس مل يإنه" :٦قيل.  وأحدمها نونٌ، فيه حرفانديه زِألن ؛"ةنالَقَرعب" وندر ".اةرثَعبقَ"
لْيفَتالقَ"و. " إليهترعالَبةن"د ويةٌبنِ البطْ عظيمةُيضةٌرِ عم حبنطقُ" :، وقالوا يف تصغريها٨ةٌيريعوذكر . ٩"ةب

 لَع ج١٢اً ذلك وكان عربي صح، فإن١١ْ"يساطنغم" : حنو قبل اآلخرِدا مفَر ح يف اخلماسييد زِنهأ ١٠بعضهم
أعين،١٣اع وقد حكاه ابن القطَّ.راًناد : "مغنيساط".  

  : تنبيهان

 التسهيل كما فعل يف ،بس والنصحيحِالت١٥و التثنيةي ت وزيادالتأنيث  هنا هاَءنِثْتسما مل يإن: ١٤األول
 ن ممل ملا ع؛"صحيح أو التالتثنيةي ت أو زيادالتأنيث اء إالَّ  سبعةًزجاوِ امساً مل يكان واملزيد فيه إنْ" :١٦فقال

  . االنفصالِةَردقَ لكوا م؛ ادتع م غريوائد هذه الزأنّ

                                                
 .٤٤٧-٢/٤٤٦مر  الشرح اآلتي في - ١
شا و ،١/٤٧ شرح الشافیة للرضي انظر. وأما الكوفیون فذھبوا إلى أن كل اسم زادت حروفھ على الثالثة ففیھ زیادة.  وھذا مذھب البصریین- ٢
  .٢/٣٥٦، وزھر ٨/٢٥٢
وفرٌس َأْشَھُب، وقد اْشَھبَّ اْشِھبابًا، واْشھابَّ اْشھیبابًا . أُسْشَتَھَب الراَشَھبًا، ووقد َشِھَب الشيء . البیاُض الذي غلب على السواد: الُشْھَبُة في األلوان - ٣

 ).شھب(، والصحاح واللسان والتاج ٧٧، ٦٧، ٦٦ انظر أبنیة الزبیدي .مثلھ
  ).حرجم(، والصحاح واللسان ٦٦ انظر أبنیة الزبیدي - ٤
 ).عضرفط(، والصحاح ٣١٦، وأبنیة الزبیدي ١٢ انظر أبنیة السجستاني - ٥
  .٣/٢٠٨وانظر الخصائص . ١٠٠، وكرره أبو حیان في المبدع ١/١٦٥من قال بذلك ابن عصفور في الممتع  م- ٦
  ).قرعبل: (باب الخماسي من العین/  حرف العین- ٧
 .وھو تصحیف". مجنبطیة:"١في ط و).قرعبل(، والصحاح واللسان ٣١٤أبنیة الزبیدي و ،١٨٨ دقائق التصریف انظر - ٨
 ).قرعبل(، واللسان ١/٢٠٠، وشرح الشافیة للرضي )رعبلق( انظر الصحاح - ٩
  ".نحو مغناطیس لغة" لیلالفع"وعلى : "٣١٨ قال ابن القطاع في األبنیة - ١٠
  .وضبط في أبنیة ابن القطاع بفتح المیم. بكسر المیم في مغناطیس) غطس( صّرح ابن منظور في اللسان - ١١
 فإّن الحروَف ؛)م غ ط س( في ترجمٍة مسَتِقّلة في َرْذككان الُمَناِسب َأن ی): "غطس( وفي التاج .ذكر أنھ معرب) غطس( في اللسان والقاموس ٠ ١٢

  ."ھِذه لیست بزاِئَدة فتَأمَّْل
  .١/١٤٢ وانظر الكالم السابق في االرتشاف .٣١٨ أبنیة ابن القطاع - ١٣
  .٢/٤٤٦ انظر مر - ١٤
 ".جمع: " زیادة د، وط، وصيف - ١٥
٢٩٠ - ١٦.  
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  فباعتبارِ؛ثُ وتؤنركَّذَ اهلجاء ت حروفألنّ مخسة وسبعة : ومل يقل)عاًبس( و)سمخ( :ما قالإن: ١الثّاين
  .  عددهان مالتاُء ها تسقطُ تأنيث يف عددها، وباعتبارِ اهلاُء تثبت/هاتذكريِ

 )غَيـوآخ ـالثُّرِ ـرالثـي افْتضو ـحْاكِْس        مـوست زِدو ــرنيـ ث٢َكعت ـانِيهْم(  

 ألنّ ؛ناًء بِرش تكون أبنيته اثين ع تقتضي القسمة العقلية أنْالثّالثي ف: ومخاسي ورباعي ثالثيد ارأنّ تقدم
لَأوالثَ الثَّه يقبل احلركاتبساكنٍ، إذ ال ميكن االبتداُءكونَ وال يقبل الس  .ويقبل الثَ الثَّوثانيه يقبل احلركات 
أيضاًكونَالس .لُ واحلاصم نض بِرثالثة يف أربعة اثنا ع ش٣.ر   

فهذه مجلة أوزان ٤الثّالثيرد كما أشار إىل ذلك بقوله ا: )تعْم.(   

 ]فـولٌـع ـأُهكْ لَـمالعــوس قلّـي        قَصـليصخت مهـدصعـلٍ بِـ ف٥]لْـفُع  

 وأما .م إىل ضرٍ كسن منتقالَ الستثقاهلم اال؛٦ هذه األوزانن م)أُهملَ( العني بكسر الفاء وضم) وفعلٌ(
ها تح على تقدير صتهجو الباء فَ وضم بكسر احلاِء]٧: ٥١ارياتالذّسورة [﴾كب احلات ذَاِءمالسو﴿: ٧ بعضهمقراءةُ

  : بوجهني

 "كبِح" و،حلاء والباء ا بضم"كبح" :ه يقالألن ؛ الكلمة٨يأَزني يف جتغ اللُّلِ تداخن ذلك مأنّ :أحدمها
 هقطْ ندع فب، والباِء بكسر احلاِء يقرأَأراد أنْ": ١٠ين جِقال ابن.  هذه القراءة٩َام منهئ القارِب فركَّ،بكسرمها

 لو وجيهوهذا الت": ١١قال يف شرح الكافية. " فنطق بالباء مضمومةً، مال إىل القراءة املشهورةباحلاء مكسورةً
اعترف به منزِ عيلدل١٢َّهيلإ  هذه القراءةُت على عدم الض بطور اَءدة التالوة.وم نهذا شأن ه ال يعتمدا  على م
سمعمنه إلمكان روض ذلك له ع."   

                                                
  .٢/٤٤٧ انظر مر - ١
  .وھو تحریف". تمكین:" في األصل- ٢
 .٢/٤٤٧ الكالم السابق بتمامھ في مر - ٣
 ".من"، وص زیادة ١ في ط- ٤
  .٤٤٩-٢/٤٤٨ الشرح اآلتي في مر - ٥
 .١من ط" األوزان...وفعل بكسر" سقط - ٦
 ذات الخلق :أي ﴾ذات الحبك﴿ : "، وفیھ٩/٥٥٠ والبحر المحیط، ٢/٢٨٦ في المحتسب  بخالف عنھ ھي قراءة أبي مالك الغفاري والحسن- ٧

ذات الطرائق ، یعني : وقال الضحاك .  أي الزینة بالنجوم :وقال الحسن ، وسعید بن جبیر. یع المستوي الجید ، قالھ ابن عباس وعكرمة وقتادة والرب
: ٢سورة البقرة[ ﴾الرُِّبو﴿والصحیح أن أبا السمال قرأ .  ھي قراءة أبي السمال٤/٣٠٨ وفي ھشا  .ذات الشدة: وقال ابن زید. من المجرة التي في السماء

  .٨/٢٦٧، وشا ١/١٤٢انظر المحتسب .  مكسورة الراء مضمومة الباء ساكنة الواو]٢٧٨
 ".حرفي:" في د- ٨
 ".منھا:"، وص١ في ط- ٩
 .٢/٢٨٧ المحتسب - ١٠
٢٠٢٢-٤/٢٠٢١ - ١١. 
 ".لھ:" في د، وط، وص- ١٢

 ب/٣٦١
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  غري حاجزاكن السألنّ ةناكم الس بالالَّدتع، ومل ي"ذات" تاء تباعاً لكسرةإ احلاء كسر  يكونَ أنْ:واآلخر
حوهذا أحسن:١ قيل.نيٍص .   

)كْسالعو ( فُ"وهولٌع"الفاء وكسر العني  بضم )ّلق(؛يف لسان العربِ) ي صيصخت مهدقَصلْللٍ بِفُععف  (
فيما مل يسحنو،ه فاعلُم : "رِضقُ" و،"بجاء منه الّذي و".لَت "د؛"لئاسم دويبة س ميا قبيلةٌت /م كنانةن ، 

   :٣ مالك األنصاري وأنشد األخفش لكعب بنِ.٢يلؤ إليها أبو األسود الدنسب يالّيتوهي 

٣٠١ – ـجسرعس ميق شٍ لَووا بِجِيـاؤه        كَإالَّ انَـكَا ـم ـمسِـعـ الرئلِـد  

ئ٤موالر:اسم لالس ل" و.٥تعلا" يف  لغةٌ"الوع٦كاه اخلليل ح".لو.هذا البناَءأنّ  فثبت يف هذه األلفاظ  
  .رك كما ذُ هو قليلٌ،نعم.  ذلك٧ زعمنم خالفاً ل،لٍمهمليس بِ

  : ٨تنبيه

 وهي عشرة . وال نادرٍلٍمهم ليس بِ:١٠ أي؛ كثرياًلٌمعتس م٩ني ما عدا هذين الوزنأنّ كالمه ن ممهِقد فُ
  : أوزان

ل" :هالُأوحنو، وصفةً"سلْفَ" : ويكون امساً حنو."فَع : "سله" .  

  . "لطَب" : حنو، وصفةً"سرفَ" : ويكون امساً حنو."فَعل" :وثانيها

  . "رذح" : حنو، وصفةً"دبِكَ" : ويكون امساً حنو."فَعل" :وثالثها

   ".ظقُي" : حنو، وصفةً"دضع" : ويكون امساً حنو."لفَع" :ورابعها
                                                

   .٩/٥٥٠ر المحیط البح  حیان في ممن قال بذلك أبو - ١
ظالم بن عمرو بن سفیان بن  وأبو األسود الدؤلي ھو ).دأل(والقاموس والتاج ). دیل(و) دأل(انظر اللسان . وھو خطأ". الدُِّئِلي:" في األصل ود- ٢

وضع الحركات . رسان والحاضري الجواب والشعراء والفواألمراءعیان  من الفقھاء واألمن الّتابعین، وُعّد. واضع علم النحو، جندل الدؤلي الكناني
  .٣/٢٣٦ ،واألعالم٢/٥٣٥انظر وفیات األعیان. ھـ٦٩توفي سنة .  أول من نقط المصحف-قوال  في أكثر األ-والتنوین وھو 

وھو بال . ٤/٥٦٢، والمقاصد )دأل(، واللسان ٤/١٤، وشرح الشافیة للرضي ٢٥١لكعب بن مالك األنصاري في دیوانھ  البیت من المنسرح، - ٣
مكان النزول آخر اللیل :  والمعرس.٨/٢٦٩، وشا ٢/٤٤٩ورد في مر . ١/٣٠، وشرح المفصل البن یعیش ١/١٦٦نسبة في إصالح المنطق 

 .یصف جیش أبى سفیان في غزوة السویق بالقلة والحقارةوالشاعر . دویبة صغیرة شبیھة بابن عرس:  والدئل.لالستراحة
  .وھو قلیل". ُفِعل"على وزن " دئل"ستشھاد مجيء االسم الثالثي المجرد الدئل، ووجھ اال: موضع الشاھد

 .وھو تحریف". الرتم:"١ في ط- ٤
 ).رأم(انظر اللسان والقاموس .  حكاھا كراع- ٥
ُفِعل اسمًا إال : ي كالمھممن غیر أن یكوَن ذلك ُمّطِردًا، ألنھ لم یجيء فلغة للعرب،  - بضّم الواو وكسر العین -ُوِعل  ":، وقال فیھ)وعل(العین  - ٦

 ."ّذُدئل، وھو شا
ل، ورئم فقد وأما دئ: لفتوح نصر بن أبي الفنونقال أبو ا: "١/٣٣وفي االرتشاف . ٦١-٦٠، وابن عصفور في الممتع ٤٨ابن جني في المنصف ك - ٧

وقد أجاب القائلون بإھمال ھذا : "٤٥٠-٢/٤٤٩مر وفي ". عّده قوم من النحویین قسمًا حادي عشر ألوزان الثالثي، وإنما ھي عند المحققین عشرة
". ِإِبل"بلفظ واحد وھو " ِفِعل"وفیھ نظر؛ ألن سیبویھ أثبت : قلُت. أنھما من الشاذ، فال یثبت بھما وزن: أحدھما: الوزن عن الدئل والرئم بجوابین

.  والنقل ال یكون إال في األعالمیلة، بخالف الرئم فإنھ اسم جنس،قبواعُترض بأن ذلك ممكن في الدئل؛ ألنھ عَلم . أنھما منقوالن من الفعل: واآلخر
م؛ ألن الدئل في األصل اسم جنس لدویبة ثم ُنقل إلى ئناس، وال وجھ للتفرقة بین دئل ورج إلى أن النقل یجيء في أسماء األذھب السیرافي: قلتٌُ

 ".القبیلة
  .٣٣-١/٣١  وانظر االرتشاف.٤٥٢-٢/٤٥٠التنبیھ في مر أغلب  - ٨
  .من د" الوزنین" سقطت - ٩
  ".إذ" في د - ١٠

 أ/٣٦٢
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   .١"سكْنِ" : حنو وصفةً،"لدع" : ويكون امساً حنو."فعل" :اوخامسه
 لٍّتع م يف حرفإالَّ وال نعلمه جاء صفةً" :٢ قال سيبويه."بنع" : ويكون امساً حنو."فعل" :وسادسها

يوصفوهو قوهلم، به اجلمع : "ع٤ وقال غريه".٣"ىد :"مل يأتم نفَ الصعلى ات "فالَّإ "لع "مبعىن ،٥"مزِي 
و٦قمتفر ،"عاسم مجع"ىد " .٧ريايفوقال الس :"استرِدعلى سيبويه ك ﴿قماًي﴾يف قراءة م ٨ قرأن :﴿يناًد 

قهه يقول ، ولعلَّ]١٦١: ٦األنعامسورة [﴾ماًيإن٩نتهى ا". مبعىن القيام مصدر .١٠واستدرك بعضحاة على سيبويه  الن
 اٌءم"، و١٢"ى رِضلٌجر"، و]٥٨: ٢٠طهسورة [﴾ىوكاناً سم﴿:  يف قوله تعاىل١١﴾ىوس﴿ر وهي خألفاظاً أُ

  . ١٦هالَ تأونومنهم م. ١٥" طيبةٌيبس"، و١٤" صرىاٌءم"، و١٣"وىرِ

م يف ال نعل" :١٧، وقال"إِبِالً"إالَّ " فعل"من  ومل يذكر سيبويه. "لبِإِ" : ويكون امساً حنو."فعل" :وسابعها
فَاألمساء والصاته غري" .وقد استرِدعليه ألفاظٌك :فم إِ"  األمساِءنوهي اخلَ؛"لط اص١٨ةُر.ذكره املرب ١٩د.   

  :٢١ القيسئر ام/ قول٢٠ُوىريو

   ]وسـاقَا نعـامة        وإِرخـاُء ســرحان وتقْرِيـب تتفُـلِ[٢٢يٍبالَ ظَـ إطه لَ-٣٠٢

                                                
 انظر الصحاح . وھو المعنى المناسب للمتن؛ ألنھ صفة.الرجل الضعیف: والِنْكُس أیضًا. السھم الذي ینكسر فوقھ فُیجعل أعاله أسفلھ: الِنْكُس - ١

  ).نكس(واللسان والتاج 
  .٢/٣١٥ الكتاب - ٢
 .قوم عدى: ھو وصف في نحو قولھم: عدى - ٣
وذھب الرضي في شرح . إال  عدى، وزیم، وقیم" فعل" إلى أنھ لم یأت من الصفات على وزن ١٧٥ كالم العرب  ذھب ابن خالویھ في لیس في- ٤

  .٢/٤٥٠ وانظر مر . سوى، وعدىإال" لِفَع" إلى أنھ لم یأت من الصفات على وزن ٢/١٢٣الشافیة 
 .وھو تحریف". زئم"وفي األصل". األزیم:" في ص- ٥
  .)زیم( انظر الصحاح واللسان - ٦
 .٦٢١وانظر النكت . ٢/٤٥٠ انظر قول السیرافي في مر - ٧
انظر السبعة البن مجاھد .  مكسورة القاف مفتوحة الیاء﴾مًاَیِق﴿ وقرأ الباقون . مفتوحة القاف مشددة الیاء﴾مًایَِّق﴿قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو  - ٨

  .١/١٧٤، وإعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ٢٧٤
  .في د" انتھى"ست  لی- ٩
  .٤٧، وابن جني في المنصف ٨٩ كالزبیدي في األبنیة - ١٠
انظر السبعة البن مجاھد .  بضم السین﴾وىُس﴿ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة .بكسر السین ﴾وىِس﴿قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو والكسائى  - ١١

  .٧/٣٤٧البحر المحیط  انظر .عدًال ووسطًا بین الفریقین: وقیل. یًامستو: ومكانًا سوى أي. ٢/٣٣، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٤١٨
، واللسان ٢/٢٩٥ ، وشرح الرضي على الكافیة٢/٢٢٩انظر الكتاب . ىًضذو ِر:  ھو على حذف المضاف، أي:یلقو،  مرضّي:ى أيًض ِررجٌل - ١٢
  ).رضي(
 ).روي(انظر اللسان والتاج .  الذي فیھ للواِردِة ِريٌّ الماءھو - ١٣
  . ٢/٧٤٦) رصي(، وجمھرة اللغة ٥٣٤انظر أدب الكاتب .  ھو الماء الذي طال مكثھ فتغیر- ١٤
  ).طیب(اللسان والتاج انظر . ة َسْبٌي َطیٌِّب َیِحلُّ َسْبُیھ لم ُیْسَبْوا ولھم َعْھٌد َأو ذّم:َأي - ١٥
  .٦٥-١/٦٣ كابن عصفور في الممتع - ١٦
  .٢/٣١٥ الكتاب - ١٧
  ).أطل(ح واللسان  انظر الصحا- ١٨
  .١/٥٤ المقتضب - ١٩
 ".يروو:"جمیع النسخ خالفًا لألصل في - ٢٠
 ذكرت )أطل(، والقاموس ٢١٤والشاھد المرئ القیس في الكنز اللغوي ، .."لھ أیطال: " بروایة٢١المرئ القیس في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٢١
، ساقا نعامة، والنعامة قصیرة الساقین: وقال. وإنما شبھھ بأیطل الظبي ألنھ طاو. خصرال: واإلطل واألیطل. والشاعر یصف فرسھ.  الروایتانمافیھ

یدیھ أن یرفع : والتقریب. ولیس دابة أحسن إرخاء من الذئب. الذئب:  والسرحان.جري لیس بالشدید: واإلرخاء. ویستحب من الفرس قصر الساقین
  .سن الدوابحأ  منولد الثعلب؛ وھو: والتتفل. معًا ویضعھما معًا

  .وھو قلیل". ِفِعل"إطال، ووجھ االستشھاد مجيء االسم الثالثي على وزن : موضع الشاھد
 ". بالكسر: " في ط، وص زیادة- ٢٢

  
 ب/٣٦٢
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   .تباعإ اِء الطَّر كس:١وقيل

 ؛"ةٌ حبِرهبأسنانِ" :٣وقالوا. "سبالد" و،"طشامل" و،"دتالو" و،"لطْاِإل" يف  لغةٌ"دبِس" و،"مشط" و،"٢وِتد"و
 .تقدم كما ،"كباحلُ" يف  لغةٌ"كبِح" :وقالوا. ٧"جِلن بِلن" و،" بِلج٦حلج" :٥بيانلعبة الصوقالوا ل. ٤حلَ قَ:أي

. ١١مةخ ض: أي؛"١٠ بِلزأةٌرام" و،٩ ولود: أي؛"دبِ إِةٌأم" و،"دبِ إِانٌأت" :همفات قولُ الصنوم. ٨د بلَ اسم"ليِع"و
   "."دبِ إِانٌأت" و،" بِلزامرأةٌ":  حرفانإالَّ "لعف" على فات الصنومل يأت م": ١٢قال ثعلب

  :١٣ قولهوأما

٣٠٣ –ع لَّمـهنانوـا إخنجِـا بلْـو ع  

   ــشبِيالن بفَـرطاصو اًقاـذ١٤لْـجِ بِالر  

فهو منلِقْ النللوقف، أو م فليس بأصل،تباعِ اإلن  .  

  . "ولْح" : حنو، وصفةً"لفْقُ" : ويكون امساً حنو."فُعل" :وثامنها

  . ١٥"مطَح" : حنو، وصفةً"درص" : ويكون امساً حنو."فُعل" :وتاسعها

، ١٧"للُش" و،١٦"بنج" : منه واحملفوظُ، وهو قليل،، وصفةً"قنع" : ويكون امساً حنو."فُعل" :وعاشرها
   .١٨ سريعة: أي؛"سرح ةٌاقَن"و

                                                
 ِإذا َتَأوَّب: الھذلي الالم بالكسر في قولھعبد مناف  كما حّرك  للضرورة إلى أن الشاعر حرك الطاء بالكسر٢/٣٢٤ ابن السید في االقتضاب ذھب - ١
 الكامل انظر.  ِإلتباِع ما قبَلھاھا بالكسرفحرَكْلدا بسكون الالم، الِج: والمشھور أن الشاعر یرید.   َضْربًا َأِلیمَا ِبِسْبٍت َیْلَعُج الِجِلدا...ْوٌح قاَمتا معھـَن
  .١/٨١، والمخصص ٢/٣٣٣والخصائص ، ٩٠، ٨٩وأبنیة الزبیدي ، ٣/٤٤٩األصول و ،١/٣٣٦
 .ھو تصحیفو". وید:"١ في ط- ٢
  .٩٧-٩٦ انظر لیس في كالم العرب - ٣
 ).حبر(، والصحاح واللسان ٨٩، وأبنیة الزبیدي ٢٦انظر أبنیة السجستاني . صفرة تركبھا:  أي- ٤
  .وھو خطأ". الصبان:"١ في ط- ٥
  ". جلج:" في د- ٦
وفي أبنیة ابن ". ِجِلَخ ِطِلَب: ولعب الصبیان: "٩٦ العرب وذكر ابن خالویھ في لیس في كالم.  لم أقف على أي منھما فیما عدت إلیھ من مصادر- ٧

 ".ِجِلْخ ِجِلْب: ولعبة للصبیان یقولون: "١٣٦القطاع 
  . لم أقف علیھ فیما عدت إلیھ من مصادر- ٨
  ). أبد(، والصحاح واللسان والقاموس ٩٠انظر أبنیة الزبیدي . أتان إبد للوحشیة منھا:  ویقال أیضَا- ٩
، واالقتضاب ٦٢١، والنكت ٢/٣٣٠انظر الكتاب . أما حكایة سیبویھ فبتشدید الزاي وال شاھد فیھ حینئذ. ف الزاي كما حكاه األخفش ِبِلز مخف- ١٠
 . ٢/٤٥١، ومر ١/٣٣، واالرتشاف ٢/٣٢٤
 .وھو تصحیف". صخمة:"١في طو).  بلز(، والصحاح واللسان ٩٣انظر أبنیة الزبیدي  - ١١
 ).بلز(، والتاج ٢/٤٥١ ومر ،٣٩ وشرح الشافیة للجاربردي القسم الثاني ،)بلز( واللسان  انظر قول ثعلب في الصحاح- ١٢
الشغزبي : " بروایة٢٠٥نوادر أبي زید وفي ، "واعتقاًال بالرجل" بروایة ٢٢٥في الجمل المنسوب إلى الخلیل  قائلھ مجھول، وھو  الرجز- ١٣

ورد  .٤/٥٦٧، والمقاصد )جلد( واللسان ،٢/٧٣٤اإلنصاف و ،١١/٢٠٠ المخصص أیضًا فيوھو . ٢/٣٣٥وكذا في الخصائص ، "واعتقاال بالرجل
  .ِرجَلُھ ِبرْجِلَك َتْلِوَيو  تضرَبَضْرٌب من الِحیَلِة في الصِّراِع وھي َأن:  واالصطفاق بالرجل.٨/٧٤، وشا ٢/٤٥١في مر 

 ل حركة الالم إلى الجیمحّو بعد أن "ِفِعل"مجيء االسم على وزن وھما یم بالكسر فیتحریك الجبالرجل، ووجھ االستشھاد عجل، و: موضع الشاھد
  .للضرورة

 .وھو خطأ. بفتح الراء" بالرَِّجل:" في ص- ١٤
، والصحاح ٩٢انظر أبنیة الزبیدي . ال یشبع؛ ألنھ یحطم كل شيء: رجل حطم؛ أي: ویقال. عنیف في سوق الماشیة وغیرھا:  رجل حطم- ١٥

 ). حطم(واللسان 
 ).جنب( انظر الصحاح واللسان والتاج .ھو جارك من قوم آخرینالجار الُجُنُب و. غریب:  رجل ُجُنٌب- ١٦
 ).شلل(انظر اللسان والتاج . سریع خفیف:  رجل ُشُلل- ١٧
  ).سرح(الصحاح واللسان ، و٢٦أبنیة السجستاني  انظر - ١٨
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 ]افْتـوضو اكِْسـحو ـانِـرِ الثَّـمينم        ـفـعـلٍ ثُالَثيحن زِدـ و و"مـضن"[  

 إالَّه ال يكون ألن ؛ أبنيةد ثالثةُ ارالثّالثي للفعل :١ أي؛)فعلٍ ثُالَثي... منالثّاينوافْتح وضم واكِْسرِ (
ل مفتوحوثانيه يكون مفتوحاً ومكسوراً ومضموماً، وال يكون ساكناً لئالَّاألو ،نني عند اك يلزم التقاء الس

اتوع املرفمريِصال الض.   

 بباب  وخيتص، كثريةعانم لدرِ وي".بهذَ" : والزماً حنو،"برض" :ياً حنودعت ويكون م."لَعفَ" :األول
  :٣ بالفتح فيها، ومنه قوله"لَعفَ"ـ ل٢عاًطاوِ م"لَعفَ" وقد جييء .ةبالَغاملُ

  رـه فَجبـن اإللَـر الْديـد جبـ قَ-٣٠٤

يه، ولذلك غلب  تعدن م ولزومه أكثر."حرِفَ" : والزماً حنو،"برِش" :ياً حنودعت ويكون م."لَعفَ" :الثّاينو
واأللوان، واألعراضِ،مةزِعوت الالَّوضعه للن ،وك حنوء، األعضارِب : "نِشقَ" و،٤"بلوحنو،"٥ح : "ئرِب"، 

 هعدخ" : بالفتح حنو"لَعفَ"وقد يطاوع . ٩"نيِع" و،٨"نَذأ" :و، وحن٧"بهِش" و،٦"دوِس" :، وحنو"ضرِم"و
   ./"عدخفَ

   . بتضمني أو حتويلٍإالَّياً عدت وال يكون م".فرظَ" : حنو،"لَعفَ" :الثّالثو

ضمني حنوفالت: "رحبكُتمالد ١٠"اربِإنَّ": ١١، وقول علي شلُ طَراً قدعالي من"،ض ملُ نمعىن األو "وعس"، 
  . عاًسو تض اخلاففذ فح"مكُ بِتبحر" لُ األص:١٣وقيل. ١٢"غَلَب" معىن الثّاينو

حويل حنووالت: "سدتفإنَّ"ه هلَ أص: "سودتمثَّ، بفتح العني"ه ل إىل  حفَ"ولَع"العني بضم ،ون لَقت الضإىل ةُم 
عند حذْفائه وفائدةُ.لعني اف حويلِ التاإلعالم بأن ١٤ العنيه واويإذ لو مل ي ،حفَ"ل إىل ولَع"وح فَذته  عين

                                                
 .٤٥٤-٢/٤٥٢ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١
  ".مشعرًا بتأثر فاعلھ بفعل آخر مالق لھ في االشتقاق: أي:"٤/١٧٤٥ في صب - ٢
، ورد في مر ، ١/١٠٣، وشا، والخزانة ٢/٢٦٣والخصائص ، ٤٥٤، وأدب الكاتب ٢٢٨/ ٢وإصالح المنطق، ١٥ للعجاج في دیوانھ  الرجز- ٣
 .، ألنھ المصلُح أمَر عباده، القاھُر لھم بقدرتھ"ارالجب"ومن أسماء اهللا تعالى ذكره. قد أصلح الدین اإللھ فصلح: یرید .٣/١٦، وشا ٢/٤٥٣
 ).شنب(انظر الصحاح واللسان . صار فمھ ذا رقة وعذوبة:  َشِنب- ٤
. من الفلج وھو تباعد األسنان. وھو كفرح. فلج بالفاء والجیم كما رأیتھ في نسخ:"٤/١٧٤٦وفي صب ". فلج:"جمیع النسخ خالفًا لألصل في - ٥

 للنعوت ولعل األول ھو المناسب لكونھ مثاًال. من القلح وھو صفرة األسنان. كفرح.  أنھ بالقاف والحاء المھملة، بل صریحھ،يوقضیة كالم المدابغ
  ".الالزمة

  ).سود(انظر الصحاح واللسان . صار أسود اللون:  سِود الرجل- ٦
  ).شھب(انظر الصحاح واللسان . غلب بیاضھ سواده:  َشِھَب- ٧
 ).أذن(انظر اللسان والتاج . ذناه، فھو آَذنطالت أ:  أِذن- ٨
 ).عین(انظر اللسان والتاج . وسعت عیناه، فھو أعین: ن عِی- ٩
 ).رحب(، واللسان والتاج ١/٧٥ القول لنصر بن سّیار في شرح الشافیة للرضي - ١٠
  ..". ًاإن ُبْسر: "، وفیھ٢/٥٨٦، والمساعد ٦٧٤والمغني  ، ١/١٥٤ االرتشاف  فيt انظر قول علي - ١١
 .٢/٥٨٦في المساعد وكذا ، "وال ثالث لھما: "٦٧٤وفي المغني  - ١٢
 ".فیھ تعسف ال معنى لھ"  رحبت بك:أي " :وقول المصنف: "١/٧٦وقال الرضي في شرح الشافیة . ١٩ ممن قال بذلك ابن الحاجب في الشافیة - ١٣

 بنفسھ، وباب ھ حذف الجار وإیصال العامل الالزم إلى ما كان مجرورًان حاصلا كان تخریج المصنف تعسفا عنده ألإنم: "وعقب المحقق قائًال
  ".یصال شاذ عند النحاة، وأما تخریج الشارح فحاصلھ أنھ ضمن كلمة معنى كلمة، والتضمین باب قیاسي عند كثیر من النحاةالحذف واإل

 .١من ط" واوي العین...ثم حول" سقط - ١٤

 أ/٣٦٣
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اللتقاء السا ألفاً اللتبساكنني عند انقالالواوي باليائي  .قومٍهذا مذهب ١ منهم الكسائي،يف  وإليه ذهب 
   ".لقْ ال للن، لبيان بنات الواوم الضأنّ الصحيح ف"هتدس" باب وأما": ٣ احلاجبوقال ابن. ٢التسهيل

رِوال يلَ" دإالَّ "فَعى مطبوعٍ ملعنعليه م نكَ" : به حنو هو قائمرلَ" و،"مؤقُفَ" : حنو، أو كمطبوعٍ"مه"، 
  . عناه بالفاعل الزماً خلصوص مكان ولذلك ".سجن"ـ بهب ش"بنج" :، أو شبهه حنو٤"بطُخ"و

رِوال يدإالَّ العني  يائي "هي٥"ؤ،وال م تصرإالَّ مِ الالَّفاً يائي: "نه؛"و ألنه من "النهوال ،٦ وهو العقلُ؛"ةي 
وال  . بكسر العني أيضا١١ً"ررِـش" و،١٠"ببِلَ" :، وقالوا٩"ررش" و،٨"ببلَ" :، حنو٧روكاًش قليالً مإالَّمضاعفاً 

حكاه " تكُود" مضارعه ، واملاضي من لغة"ت، تكَادكُد"غري مضمومِ عنيِ مضارعه إالَّ بتداخلِ لغتني كما يف 
   .١٣ن لغة واملضارع من أُخرىبالكسر، فأُخذَ املاضي م" كدت"، واملضارع ماضيه ١٢ابن خالويه

 : حنو،ه فاعلُمسما مل ي لَعة فد األصلي ارالثّالثي أبنية ن مأنّ  إىل/)"ضمن"وزِد نحو  (:وأشار بقوله
"ضمفعلى هذا تكون أبنيةُ".ن  الثّالثيرا أربعةًد .وإىل كون صيغة ما مل ي سمفاعله أص الً ذهب املربدوابن  

 ةٌريغ معر فَنهاأ إىل ١٦ونوذهب البصري. املازينّ عن سيبويه و١٥ ونقله يف شرح الكافية.١٤ونراوة والكوفيالطَّ
الفاعلعن صيغة ،١٧ ونقله غري فعن سيبويهاملصن .ف، وذهب إليه ١٨ني القولَ وهو أظهريف باب الفاعل املصن 

من١٩ها الكافية وشرح.  

  

                                                
 .٢/٤٥٣ انظر مذھب الكسائي في مر - ١
٢٩٠ - ٢. 
 .١٩ الشافیة - ٣
 ".فقر، وحطب:" في د- ٤
، وفیھ ٢/٣٤٨والفعل حكاه ابن جني عن بعض الكوفیین في الخصائص ). ھیأ(انظر اللسان والتاج . صار حسن الھیئة، أو أصلح ھیئتھ:  ھیؤ- ٥
ھاء : ف للزم إعاللھ وأن یقالونعم وبئس؛ ولو صرِّ التعجب ف لمضارعتھ بالمبالغة فیھ باَب؛ ألنھ ال یتصّراحتمل ھیؤ الرجل ولم یعّل: "٢/٣٤٩

 القود والحوكة والصید : نحوة األسماء؛ فكما صّحف لحق بصّحون ونحو ذلك؛ فلما لم یتصّرؤ وتھوء، ونھوء وھما یھوءان، وھم یھو،یھوء، وأھوء
 ".والغیب، كذلك صح ھیؤ الرجل

  ).نھي( انظر اللسان والتاح - ٦
مشروكاًَ بالشین :"٤/١٧٤٧وفي صب . في نسخ أخرى" مشروكًا"أ إلى ورودھا /٣٦٣وأشیر في ھامش األصل ". كًامترو:" في األصل، ود- ٧

وھو . بالفوقیة" متروكًا"ووقع في نسخ . مشروكا بغیره من األوزان، كما بینھ الدمامیني، ونبھ علیھ الشارح: المعجمة كما في عبارة التسھیل، أي
 ."قلیًال: تحریف مناٍف لقولھ

   ).لبب(وانظر الصحاح واللسان . ٢/٢٢٦بضم العین حكاه سیبویھ عن یونس في الكتاب والفعل . عقلذا : أي صار ذا لبٍّ؛:  لبب- ٨
 ).شرر(، واللسان والقاموس والتاج ١/١٦٠انظر الخصائص . صار شریرًا:  شرر- ٩
 ).لبب(، والصحاح واللسان ١/١٩٩ انظر المقتضب - ١٠
 ).شرر(لقاموس  انظر الصحاح وا- ١١
إمام وابن خالویھ ھو الحسین بن أحمد بن خالویھ، أبو عبد اهللا النحوي الھمداني الحلبي الدار، . ٩٤ حكاه عن ابن درید في لیس في كالم العرب - ١٢

  .٢/٢٣١، واألعالم ١٢١انظر البلغة . ھـ٣٧٠توفي سنة ). شرح مقصورة ابن درید(، و)لیس في كالم العرب: (من كتبھ. اللغةفي 
  .٣/٤٣٦ انظر شرح التسھیل البن مالك - ١٣
  .٢/٣٥٧، وزھر ٢/٤٥٣، ومر ٣/١٣٤٠ انظر مذھب المبرد وابن الطراوة والكوفیین في االرتشاف - ١٤
  .٢٧٧-٢٧٦/ ٨، وشا ٥٢، ٤٥، والمنصف ١٩، ١/١٢وانظر الكتاب . ٤/٢٠١٤ - ١٥
 .٢/٣٥٧، وزھر ٨/٢٧٧، وشا ٢/٤٥٤، ومر ٣/١٣٤٠ انظر مذھب البصریین في االرتشاف - ١٦
  .٣/١٣٤٠ كأبي حیان في االرتشاف - ١٧
  .٨/٢٧٩، وشا ٥٤١-١/٥٤٠ انظر شرح الجمل البن عصفور - ١٨
 . وبذلك خالف ما ذھب إلیھ في نظم األلفیة كما تقّدم. ٢/٥٧٦ - ١٩

 ب/٣٦٣
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  : ١تنبيهات

 م الضن م أخف الفتحألنّ ؛ها فتحةٌخمتلفة وأن  غرينهاأ مهِض لبيان حركة فاء الفعل فُا مل يتعرم لَ:األول
  .به أقر فاعتبار؛والكسر

 : حنولِ عن األصريغ م هو بل،لٍ فليس بأصالثّاين  أو ساكناألول  مكسور األفعالِن مما جاَء: الثّاين
"هِشد،وش هد،وش هد".  

 أنّون إىل وذهب الكوفي. ةٌ ثالثيلِع الفسمةَ ق وأنَّ،٢ برأسهلٌص األمر ألَع فأنّني مذهب البصري: الثّالث
األمرقْ مطَتعم فالقسمةُ، املضارعِن ةٌ عندهم ثنائي.   

 أو يتركهما ، األمرِلَع ف يذكره أنْ فاعلُمس ما مل يلَع ف إذ ذكراملصنف ق ح٣كانَ الصحيحِ األولفعلى 
 لَع فد ارلِع الف ال يذكروا يف أبنية أنْالنحويني  عادةُترج": ٥، قال يف شرحها٤ل يف الكافية كما فع،معاً

 كاشتقاق املاضي  ابتداًء املصدرِن مقت اش، يف نفسهلٌعل األمر أص فأنّ  مع،ه فاعلُمس ما مل يلَع وال ف،األمرِ
 تد إذا ع-  فكان ينبغي على هذا، أيضاًلٌه أصل ما مل يسم فاعلُع فأنّازين  ومذهب سيبويه وامل.واملضارع منه

صغُيالف رعل ادم يادة نأنْ- الز يذكر للر ثالثَباعي ص غٍي :صيغة للماضي املصـل كوغ للفاع"حدجر" ،
وغ  املص٦وا باملاضينغهم است أنإالَّ، "جرِدح"ـ، وصيغة لألمر ك"جرِدح"ـوغاً للمفعول ك مص/وصيغة له

 االستدالل ن يلزم م كما مل،هماتالَ أص ذلك انتفاُءن وال يلزم م.ردطَّ منٍنها على سللفاعل عن اآلخرين جلريانِ
  . هذا كالمه". أصالتها بأفعاهلا انتفاُءةدرِعلى املصادر املطَّ

 ]مـوـنـتـهاه   بـأَرنْ  إ  ع  اـجدر      إنْ يـودز يـ فه ا ـ فَم ــساًتاـ عد[  

)اههتنمو (أي:الف ل ع)ادرإنْ ج عببناٌء) أَر وله حينئذفَ" وهو  واحدلَلَع"ويكون م ،تعياً حنود: "دحرج"، 
  وواحد."جردح" : للماضي املبين للفاعل حنواحدو:  أبنيةله ثالثةُ" :٧ارحوقال الش. "دبرع" :والزماً حنو

 النحويني  عادةَأنّ ن متقدم وفيه ما "".جرِحد" : لألمر حنو٨مبين  وواحد."جرِدح" :للماضي املبين للمفعول حنو
على بناٍءاالقتصار واحد ،ل كما سبق وهو املاضي املبين للفاع.   

                                                
  .٤٥٥-٢/٤٥٤ التنبیھات في مر - ١
  ".بنفسھ:" في د- ٢
 ".من" في ط، وص زیادة - ٣
  .٤/٢٠١٤انظر شرح الكافیة . فعل األمر وفعل ما لم یسم فاعلھ في الكافیةترك ذكر :  أي- ٤
٢٠١٥-٤/٢٠١٤ - ٥. 
  .وھي زیادة لم تثبت في مصدر النص". الرباعي" في د، وط، وص زیادة - ٦
 .٨٢٣ نا - ٧
 .الشرحفي لیست  و.ص في د، وط، و"مبني "یستل - ٨

  
 أ/٣٦٤
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 احلروف ما ةد عنل ممتح فلم ي االسمِ من فيه أكثرفرص التألنّ ؛ جاوز:أي)  عدااً يزد فيه فَما ستوإنْ(
. "جرختاس" : حنوةً، وست"ردتاقْ" : حنو، ومخسةً"مركْأَ" : حنو أربعةًالزيادة يبلغ بالثّالثي ف.ه االسماحتملَ

  .١"مجنرحا" : حنوةً وست،"جرحدت" : حنو مخسةًالزيادة يبلغ بالرباعيو

  : ٢نتنبيها

  أو نونالتأنيث نفيس أو تاِء حبرف التإالَّ ٤]ةًست[عالً مل يتجاوز  فكانَ وإنْ" :٣التسهيل قال يف :األول
أكيدالت."هذه يف تقدير االنفصالألنّ ؛ وهو أحسن، االستثناِء٥ هذا وسكت هنا عن .  

 فرعه سيذكر ما به يألن و، لكثرا؛و األفعال األمساء ن م٦ أوزان املزيد لذكرِالناظمض مل يتعر: الثّاين
الزائد .  

فاً على يبيدي عليه ن وزاد الز. أبنية ومثانيةَ بناٍءةئَمويه ثالثَ يف قول سيبالزيادة األمساء فقد بلغت بأما
  /. ومنها ما ال يصح، منها ما يصحأنّ إالَّ ،ماننيالثَّ

 : حنو"لَعأفْ":  وهي،الف، ويف بعضها خ مشهورةً بناًء وعشرونَ ثالثيها مخسةٌن األفعال فللمزيد فيه موأما
، "بارضت" : حنو"لَاعفَت"، و"بارض" : حنو"لَاعفَ"، و"ملَّعت" : حنو٧"لَعفَت"، و"حرفَ" : حنو"لَعفَ"و ،"مرأكْ"
، "رماح" : حنو"لَّعافْ"، و"رفَغتاس" : حنو"لَعفَتاس" و،"رسكَان" : حنو"لَعفَان"و ،"لَمتاش" : حنو"لَعتافْ"و
  إذا"هسر فَطَولَاع" : حنو"لَوعافْ"، و٩"رع الشنَدوداغْ" : حنو"لَعوعافْ"، و٨"سر الفَابهشا" : حنو"الَّعافْ"و

اعروافْ"و ،١٠اهرعحنو"لَلَو : "اخشوشافْ"، و١١"نعحنو"لَي : "اهبيفَ"، و١٢"خوحنو"لَع : "حإذا أدبر عن ١٣"لَقَو 
فَ"، و١٤ساءالنعحنو"لَو : "هرفَ"، و"لَوحنو"لَلَع : "شفَ"، و١٥ إذا أسرع"لَلَميحنو"لَع : "بطَيفَ"، و"رعحنو"لَي : 
، ١٨"ىقَنلَاس" : حنو"ىلَنعافْ"، و١٧ إذا ألقاه على قفاه"اهقَلْس" : حنو"ىلَعفَ"، و١٦طَل إذا غَ"أَيهه ورأي رأَيشطَ"

                                                
 ).حرجم(انظر الصحاح واللسان . اجتمعت: واحرنجمت اإلبل.  َأراد اَألمر ثم َكذََّب عنھ:َجَم الرجُلاْحَرْنو. ازدحموا:  احرنجم القوم- ١
 .وھو تصحیف". تنبیھات:"، وص١في ط و.٢/٣٥٤ وانظر زھر .٤٥٦-٢/٤٥٥التنبیھین في مر أغلب  - ٢
٢٩٠ - ٣.  
 . زیادة من د، وط، وص- ٤
  .١من ط" ھذا" سقطت - ٥
  .١من ط" دالمزی" سقطت - ٦
 .وھو تحریف". مفعل:"١ في ط- ٧
  ).شھب(انظر الصحاح واللسان . غلب بیاضھ سواده:  أي- ٨
 ).غدن(انظر الصحاح واللسان . طال وتّم:  أي- ٩
 ). وعر(،  واللسان )علط(اح واللسان والقاموس انظر الصح. سرج علیھ ال: ؛ أي وَعالُه أو َرِكَبھ ِبال ِخطاٍم أو ُعْریًاَتَعلََّق بُعُنِقھ:  أي- ١٠
   "".افعولل" ال  كما مر في كالم الشارح،،"افعوعل"اخشوشن كـ اغدودن، وھو بوزن : "٤/١٧٥١ في صب - ١١
  ).ھبخ(، والقاموس والتاج ٣٢٩انظر أبنیة الزبیدي . إذا تبختر في مشیھ:اھبّیخ الرجل:  یقال- ١٢
  .وھو تحریف". حومل "١ في ط- ١٣
  ).حقل(، واللسان )حوقل( انظر الصحاح - ١٤
 ).شمل(، واللسان )شملل( انظر الصحاح - ١٥
  ).رھأ(واللسان . ٣٣٤ انظر أبنیة الزبیدي - ١٦
  ).سلق( انظر اللسان والتاج - ١٧
  .وھو خطأ". استلقى:"١في طو). سلق(انظر اللسان والتاج . نام على ظھره:  أي - ١٨

  
 ب/٣٦٤
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 ٣"لَعنفَ"، و٢بض إذا غَ"مطَنراخ" : حنو"لَلَنعافْ"، و١ إذا نام على بطنه"ىطَنباح" لغة يف "أَطَنباح" : حنو"َألنعافْ"و
   ".لَدنت" والكثري ،٦ إذا مسح يده باملنديل"لَدنمت" : حنو٥"لَعفْمت" و،٤"عر الزلَبنس" :حنو

   .ها هنا إيراد ال حيتمل احلالُةدعدت معانم هذه األوزان ل واحد منوجييء كلُّ
 : حنو"لَّلَعافْ"، و"مجنراح" : حنو"لَلَنعافْ"، و"جرحدت" : حنو"لَلَعفَت":  أبنية رباعيها ثالثةُنلمزيد ملو

 زادوا ،"مجنراح"ـ بقحلْ هو م: وقيل.بضتقْ م هو بناٌء:فقيل :٧الثّالثواختلف يف هذا .  وهي الزمة"رعشاقْ"
  .ه كمصدره مصدرُِء جمي"مجنراح"ـ على إحلاقه ب ويدلُّ".لَّلَعافْ" فوزنه اآلن ، وأدغموا األخريفيه اهلمزةَ

]سـالـمٍ مـجبر دـاعٍ فَـرلُ ـلَـع      فـوـعلٌـل فـوـلٌ وفُـلَـعلُ ـلُـع  

 مـوف ـعـ فُلٍّـعلٌـلَـع إنْ عالَـو       ـفَمفَع ـلَّـعى فَـلٍ حـوـلَـعالَ ـل  

  ]ىـصِ انتمـ أوِ النقْدـزيـر للـايـغَ      ا ـوم لٌّـلَـعـوف لٌ ـلِّـعـذَا فُـكَ 
   :٨ أبنيةةُ ستد ارباعي للر:أي ) فُعلَلٌومع فعلٍّ...وفعللٌ وفعلَلٌ وفُعلُلُ...السمٍ مجرد رباعٍ فَعلَلُ(

وه لُ ومثَّ، وصفة٩ًغريهر الص وهو الن؛"رفَعج" : ويكون امساً حنو.الثّالث واألول بفتح "لٌلَعفَ" :األول
 وامليم ،"بهلْس" اهلاء يف  إنّ:١٢وقيل. ١١ اجلريء:معج والش.ويل الطّ/:بهلْ والس".معجش" و،١٠"بهلْس"ـب

  . ١٦نةمة احلسخ للض"١٥ةنكَهب"، و١٤ للكبرية"١٣ةٌربه وشةٌبره شوزجع" التاء وجاء ب. زائدتان"معجش"يف 
حاب  الس:قيق، وقيلحاب الر وهو الس؛"جرِبزِ" : ويكون امساً حنو.الثّالث واألول بكسر "لٌلعف" :الثّاين

  مثلُ، احلمقاُء املرأةُ:لُمر اخل: قال اجلرمي،"لمرخ" : حنوفةً وص.١٧هب أيضاً أمساء الذَّن وهو م،األمحر
ذْاخلوحنو.١٨لع : "ةٌاقَنلْ د؛"مقأُالّيتي  ه:١٩ قال اجلوهري لَكتأسنان ها منالك رب .  

                                                
  ).حبطأ(والتاج انظر اللسان والقاموس . أو امتأل غیظًا. ھ لطعام أو غیرهانتفخ جوفھ أو بطن : المشھور أن معنى احبنطأ واحبنطى- ١
  .١٣/١٢٥، والمخصص ٢٢٠ السجستاني  انظر أبنیة- ٢
  .وھو تحریف". فعنل:"١ في ط- ٣
  ).سنبل(انظر الصحاح واللسان . خرج سنبُلھ:  أي- ٤
 .وھو تحریف". تمنعل:" في د- ٥
  .، وفیھ أن الكسائي أنكر تمندل وتنّدل)ندل( انظر اللسان - ٦
 .٢/٤٥٦، ومر ١/١٨١االرتشاف و ،١/١١٣، وشرح الشافیة للرضي ٢/٢١٨،  واللباب ٢/٤٠٢ الكتاب ف وما قیل فیھ في انظر االختال- ٧
  .٤٥٨-٢/٤٥٧ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٨
 ).جعفر(، والصحاح واللسان ٢٤٩ انظر أبنیة الزبیدي - ٩
 نفسھ في الكتاب المذكورالوارد بالمعنى " سلھب" تحریف أنھالظاھر و. ھ من مصادر علیھ فیما عدت إلیولم أقف. "السھلب: "في جمیع النسخ - ١٠
 .٦٣٩، والنكت ٥٣، والمنصف ٢٤٩، وأبنیة الزبیدي ٢٢٩، والتكملة ٣٦٠، ودقائق التصریف ٢/٣٣٥
  ).شجعم(، واللسان والقاموس ٢٤٩انظر أبنیة الزبیدي . الشجاع: وقیل. الرجل الطویل:  وقیل- ١١
ابن جني في سر صناعة اإلعراب " شجعم"وممن قال بزیادة المیم في . ٥٠٤الزمخشري في المفصل " سلھب" ممن قال بزیادة الھاء في - ١٢
١/٤٣١. 
 .وھو تصحیف". شھیرة:"١ في ط- ١٣
  ).شھبر(، واللسان والتاج ٢٩٥ انظر أبنیة الزبیدي - ١٤
  .وھو تصحیف". بھكتة:"١ في ط- ١٥
  ).بھكن(انظر العین والصحاح واللسان . الغّضة: وقیل.  الجاریُة الخفیفُة الروح الطیِّبة الرائحِة الملیحُة الحلوة:الَبْھَكنُة:  وقیل- ١٦
  ).زبرج(، والصحاح واللسان ٢٤٩، وأبنیة الزبیدي ٢٢٣ انظر أبنیة السجستاني - ١٧
 ).رملخ(، والصحاح واللسان ٢٥٠-٢٤٥، وأبنیة الزبیدي ٢٢٣ انظر أبنیة السجستاني - ١٨
  .٢٢٤، وأبنیة الزبیدي ١٧٣وانظر أبنیة السجستاني . وصّرح بزیادة المیم فیھا). دلق( الصحاح - ١٩

  
 أ/٣٦٥
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  . ١ لألكول"علَبه" : حنو، وصفةً"مهرد" : ويكون امساً حنو.الثّالث وفتح األول بكسر "لٌلَعف" :الثّالث

ب لَخ وهو كامل،باع السنِراث ب وهو واحد؛"نثُرب" : ويكون امساً حنو.الثّالث واألول  بضم"لٌلُعفُ" :الرابع
محنو، وصفة٢ًريِ الطَّن : "جر٣"عشللعظيم من ٤ويل الطّ: ويقال،مال اجل .  

 وهو ؛"لحطَف"، و٥ وهو وعاء الكتب؛"رطْمق" : ويكون امساً حنو.الثّاين وفتح األول بكسر "لٌّعف" :اخلامس
كان الّذيمان الزواألعراب تقول": ٧قال أبو عبيدة. ٦اس قبل خلق الن:ز مكانت احلجارةُن طْ فيه رقال .ةٌب 

٨اجالعج:  

٣٠٥ -أت قَدـومز ـاهطَحالف لِـن  

 خالْصـوتبم ـرينِـلٌّ كَطحلِـ الْو"  

  :٩وقال آخر

٣٠٦-           .............................مـزنطَحـ الفالس ــلِ إذـ رِط١٠َالَماب  

  . ١٣ شديد: أي"رطْم قيوم"، و١٢بلْ ص: أي"رطْم قلٌمج"، و١١ويل املمتد وهو الطّ؛"رطْبس" : حنووصفةً

 : حنو، وصفة١٦ً لذكر اجلراد١٥"بدخج" : ويكون امساً حنو.١٤الثّالث وفتح األول  بضم"لٌلَعفُ" :السادس
"جرمبعىن ؛"عش "جرعش"بالض ١٧م .  

                                                
  .وھو أیضًا الذي ال یعرف أبواه، أو ال یعرف أحدھما: ؛ وزاد فیھ٢٥٠، وأبنیة الزبیدي ٢٢٤ انظر أبنیة السجستاني - ١
  .٢٤٩، وأبنیة الزبیدي ٢٧٦ انظر أبنیة السجستاني - ٢
 .وھو تصحیف". خرشع:"١ في ط- ٣
 ).جرشع(، والصحاح واللسان ٢٤٩ انظر أبنیة الزبیدي - ٤
 ).قمطر(، والصحاح ٢٥٢ انظر أبنیة الزبیدي - ٥
 .٢٥٠،  وأبنیة الزبیدي ٢٢٥ انظر أبنیة السجستاني - ٦
  .١٤٨-٢/١٤٧، ومجمع األمثال )فطحل(، والصحاح ٣/١٨٣ انظر قول أبي عبیدة في األصول - ٧
وللعجاج في مر، ولرؤیة أو للعجاج في الحیوان ). فطحل(، وكذا في اللسان "أو عمر نوح زمن الفطحل: " بروایة١٢٨لرؤبة في دیوانھ   الرجز- ٨
َأیام : فقال" زمن الِفَطْحل: "وسئل رؤبة عن قولھ. مزمن نوح النبي على نبینا وعلیھ الصالة والسال: وزمُن الِفَطْحل. ٢/٤٥٨ورد في مر . ٤/٢٠٢

  .كانت الحجارة فیھ ِرطابًا
 ، الصغیر منھا والكبیر،جماعة الحجارة: السِّالمو. ولم أعثرعلى تتمتھ). فطحل(في العین واللسان والتاج  البیت من الكامل، مجھول القائل، وھو - ٩

  .وال واحد لھا
  .وھو خطأ". بھ" زیادة ١ في ط- ١٠
: ، وزید في اللسان)سبطر(وانظر الصحاح واللسان ". الجسیم: السبطر: ویقال: "، وزاد فیھ٢٥١، وأبنیة الزبیدي ٢٨٣ انظر أبنیة السجستاني - ١١

  .سریع: جمل سبطر؛ أي
 ).قمطر(، واللسان ٢٥١ انظر أبنیة الزبیدي - ١٢
  ).قمطر( انظر الصحاح واللسان - ١٣
 .سیأتي ، كما حكاه األخفش وحده- ١٤
 .وھو تصحیف". جحدب:" في األصل ود- ١٥
 ).جخدب(ر اللسان والتاج  انظ- ١٦
 .من د" بمعنى جرشع بالضم"وسقط . ٤/٣٠٨ انظر ھشا - ١٧
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  : تنبيهات

 على عر، بل هو فَ أصلي ليس ببناٍء٣السادس  هذا البناَءأنّ ٢ األخفشِني غري البصري مذهب:١األول
 ،٤"بلُحطُ" و،"بدخج" :، حنوم فيه الضعم س فيه الفتحعم ما س مجيعألنّ ؛ ختفيفاًحت فُم بالض/"لُلعفُ"
  ولكساٍء،٥"طفُرع" :، ولشجر البادية"نثُرب" :بلَخلوا للموقا. فات يف الص"عشرج" يف األمساء، و"عقُرب"و
خطَّمط: "بر٦"دجومل ي ،سمفُ" فيها عبالفتح"لٌلَع  .وذهب الكوفيهأ إىل ون واألخفشبناٌءن وا  واستدلُّ، أصلي

  : لذلك بأمرين

 إنَّ؛ ف وهو مردود.ففَّخ م غرينهأ على لّ فد،م فيه الض ومل حيك،٨"راًذَؤج" : حكى٧ األخفشأنّ :أحدمها
الض٩ أيضاً فيه منقولٌم.أنّ ١٠اُء وزعم الفريف  الفتح "جأكثر"رذَؤ . وقال الزإنّ" :١١بيديالض يف مجيع ما م 

ورد منه أفصح".   

 تاطَع" :وقالوا. ١٣د ب: أي؛"ددن ذلك ع١٢نمي ا لم" :، يقال"ددنع" :هم قد أحلقوا به فقالوا أن:واآلخر
ةُاقَالنع اشتهت الف١٤َ إذا"اًططَو وقالوا١٥لح ،: "سوذه األمثلة مفكوكةً.١٦"دد فجاؤوا ،وليست م األمثلة ن 
   . لإلحلاق يكونَ فوجب أنْ،ني لغري اإلحلاق املثلَ فيها فكينِثْ استالّيت

وأجاب الشارحفأنّم ال نسلّ" :١٧ا بأن اإلدغام لإلحلاق بنحوك : "جخبد".فُ" ألنّما هو  وإنالًلَع"م ن 
األبنية املختصباألمساءة ،كما يف ، فقياسه الفك "جو،"للَظُ" و،"دد "هأمنا  سلَّ وإنْ".للَحم  لإلحلاق فال نسلّن

                                                
، ٦٤٠، والنكت ٥٥، والمنصف ٢٢٩وانظر مذھب البصریین والكوفیین واألخفش في التكملة . ٤٥٩-٢/٤٥٨ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ١

، ٤/٣٠٨، وھشا ٢/٨٨٩، وشرح التسھیل للمرادي ١/١٢٣االرتشاف ، و١/٤٧، وشرح الشافیة للرضي ٤/٢٠٢٣، وشرح الكافیة ٢/٤٣١واللباب 
 .٢/٣٥٦وزھر 

 .١من ط" غیر األخفش" سقط - ٢
  .١من ط" السادس" سقطت - ٣
  .وھو تحریف". طلحب"١في طو ).طحلب(، والصحاح واللسان ٢٤٧انظر أبنیة الزبیدي .  الماء إذا طال مكثھخضرة تعلو: الطحلب - ٤
 ).عرفط(انظر الصحاح واللسان .  وھو ضرب من الِعضاه- ٥
 ).برجد(انظر الصحاح واللسان . كساء غلیظ: وقیل. كساء من صوف أحمر:  وقیل- ٦
  .٨/٢٨٦، وشا ٢/٨٨٩، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤٥٨ انظر حكایة األخفش في مر - ٧
 ). جذر(، واللسان )جأذر(، والصحاح ٢٤٧انظر أبنیة الزبیدي . ولد البقَرة الوحشیَّة: وقیل. ولد البقرة: الُجْؤذر - ٨
فال حجة :  أنھ أعجمي، قالإال أن جؤذرًا ذكر أبو علي: "٥٦وفي المنصف . ١/٦٧، والممتع ٦/١٣٦، وشرح المفصل ٢/٣١٦ انظر االقتضاب - ٩

  .١٥٢وانظر المعّرب للجوالیقي ". فیھ
  .٢/٨٨٩، وشرح التسھیل للمرادي ٤٥٩-٢/٤٥٨ انظر زْعَم الفراء في مر - ١٠
 .٢٤٧ أبنیة الزبیدي - ١١
 ".عن:" في ط، وص- ١٢
  ).عند(، والصحاح واللسان ٢٣٩ انظر أبنیة الزبیدي - ١٣
  ".أي:" في د- ١٤
انظر الصحاح واللسان . ولم أقف على المعنى المشار إلیھ فیما عدت إلیھ من مصادر.  أوََّل سنة ُیحَمُل علیھالإذا لم تحِم عاطت الناقة:  یقال- ١٥
  ).عوط(
  ).سود(انظر الصحاح واللسان .وَددًا وَسْیدوَدًة، فھو َسیُِّدھمساَد قوَمھ َیسوُدُھْم ِسیاَدًة وُس:  یقال- ١٦
  .٨٢٥ نا - ١٧

 ب/٣٦٥
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 قحلْ فكما أُ."مجنراح"ـ فأحلقوه ب١"سسنعاقْ" :ق باملزيد فيه فقالواحلْ قد أُفإنه ، باألصولإالَّلحق  ال ينهأ
  . "يففخ بالتعِر بالفَقحلْ ي٢ قد فكذاالزيادة بعِربالفَ

ال يف ـوق. "للَعفُ" ةالَني على إثبات أص األخفش والكوفي هنا موافقة٤ُاملصنف كالم ظاهر: ٣الثّاين
    /."هت أصالَن م أظهر"للُعفُ" على "للَعفُ" وتفريع": ٥التسهيل

  :  وهي؛ أوزان ثالثةَالرباعي يف أبنية ٧النحويني ن م قوم زاد:٦الثّالث

"فل بكسر "لٌلُعاألوالثّالث  وضم.جِ وحكى ابن هأ ٨ينيقال جلوز القطن الفاسدن : "خويقال أيضاً ،٩"عفُر 
   .١١"لبضئْ" – اهية أمساء الدنوهو م - لِبِ وللضئْ،١٠"برئْزِ" :وببِر الثَّئْلزِ

   .١٣"زملَد" و،١٢"ثعبخ" : حنو،الثّاين وفتح األول  بضم"لٌّعفُ"و

   .١٤"بةرِطَح" : حنو،الثّالث وكسر األول بفتح "لٌلعفَ"و

هذه األوزانَومل يثبت اجلمهور ،ل وقد ذكر .شاذٌّه منها فهو عندهم  نقلُ وما صحاألوم يف الثّالثة هذه ن 
  : ١٥الكافية فقال

وربـمـا استعلَمـض أيـاً فلُلُـع  

واملشهورئْ يف الزبئْرب والضل ل كسرالثّالث واألو .  

 حركات يف كلمة،  إسكان ثانيه أو ثالثه، وال يتواىل أربعن م ال بدالرباعي أنّ باالستقراء مل قد ع:١٦الرابع
ومثَن لٌ" مل يثبت ملفُع" .  

                                                
انظر الصحاح واللسان . ثبت: واقعنسس. أدخل رأسھ في عنقھ وانقبض: واقعنسس. تأخر ورجع إلى الخلف: واقعنسس.  أن یضامامتنع:  اقعنسس- ١

 ). قعس(والتاج 
 .من ط، وص" قد" سقطت - ٢
 .٢/٤٥٩ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٣
 ".الناظم:" في د، وط، وص- ٤
٢٩١ - ٥. 
 .٢/٤٦١ التنبیھ الثالث بتمامھ في مر - ٦
 .١٢٣-١/١٢٢وأبي حیان في االرتشاف . ٢٩٨، ٢٩٥، ٢٩٣ كابن القطاع في أبنیتة - ٧
 .١/٦٨ الخصائص - ٨
 .وھو تصحیف". جرفع:"وفي د). خرفع( انظر اللسان والتاج - ٩
 ).زأبر(، واللسان والتاج ٢٤٤انظر أبنیة الزبیدي .  الثوب الجدیدیعلو وھو الِزغِبر الذي - ١٠
 ).ضأبل(، واللسان ٢٩٣ ابن القطاع  انظر أبنیة- ١١
  .٢٩٥انظر أبنیة ابن القطاع . خبعث:  یقال لألسد- ١٢
  ).دلمز(انظر الصحاح واللسان .  ھو الشدید الضخم: وقیل.الماضي القوّي:  الدلمز- ١٣
 ). طحرب(ان ، واللس٢٩٨، وأبنیة ابن القطاع ٢٤٨-٢٤٧انظر أبنیة الزبیدي .  قطعة خرقة: أي؛ما علیھ طحربة : یقال- ١٤
  .٤/٢٠٢٢ شرح الكافیة - ١٥
  .٤٦٢-٢/٤٦١التنبیھ الرابع في مر  أغلب - ١٦
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 وكذلك .٣"لالعفُ" ن م فذلك حمذوف،٢ عظيمة: أي؛"ةٌطَبِلَ عةٌاقَن" و،١جال الرنم مخ للض"طبِلَع" وأما
"دووهو شيٌء؛"مد يشبه الد م خيرج منشجر الس ٤رِمويقال حينئذ ،: "حاضتالس ملَ" وكذلك ".٥ةُربن 
ثَعطل،وع جططلكَل٦ ثخني خاثر: أي"، وع.   

 كما النونُت منه فَذ ح مثَّ،"لفُنرقَ" مثل "نثُنرع" : فأصله–  بهغُدب ي لنبت- ٧"نثُرع" وأما ".فَعلُل"وال 
ن حذفت األلف م"٨"طبِالَع،ان" وكذلك . واستعملوا األصل والفرعقُصرأصله"ع : "عرقُنحذفوا "انص ونَالن 
   .٩ وهو نبت،وبقي على حاله

اء وأبو وجعله الفر.  املوضع فيه حجارة:لدن، واجل١٠َ"لادنج" ن م حمذوففإنه "لدنج" وأما ."فَعلل"وال 
فَ" فرعاً على ١١عليعوأصله،"يلل : "جناظم واختاره ،"يلدألنّ /؛١٢الن "جنالًد"فتفريعه على املفرد أَ مفرد ىلَو .  

ها على  هذه األوزان١٣َهموقد أورد بعضأنم وليس بصحيحٍ. وليست حمذوفةً األبنية األصولِن ما سبق ل.   

   .)كَذَا فُعلِّلٌ وفعلَلٌّ...فَمع فَعلَّلٍ حوى فَعلَلالَ (، وهو اخلماسي، عن أربعةد اراالسم) وإنْ عالَ( 
 :حنو  وصفةً."لجرفَس" : يكون امساً حنو.الرابع والثّاين واألول وهو بفتح ،"لٌلَّعفَ" : هذه األبنية مناألولف

"شمر١٤ويلِ للطَّ"لد.   
 للعظيمة ١٦"شرِمحج" : حنو، صفةًإالَّ ئجِ مل ي:١٥ قالوا.الرابع وكسر الثّالث واألول وهو بفتح :الثّاينو
١٧ األفاعيمن،ِسعجوز املُ هي ال:١٨ريايف وقال السقَ" و.ةنهبحلَ:٢٢، وقيل٢١ العظيمة٢٠ للمرأة١٩"سل فَشة 
  .  فيكون امساً،٢٤ةرم الكَ لعظيمِ:٢٣ وقيل،ركَالذَّ

                                                
  ).علبط(، والصحاح ٢٥٢ انظر أبنیة الزبیدي - ١
  ).علبط(، واللسان ٢٥٢ انظر أبنیة الزبیدي - ٢
 .٢/٣٣٥ انظر الكتاب - ٣
  .٢٥٢، وأبنیة الزبیدي ٢٣٠-٢٢٩ انظر أبنیة السجستاني - ٤
 ".الشجرة:"صل في األ- ٥
 .٢٥٢، وأبنیة الزبیدي ٢٢٨-٢٢٧ انظر أبنیة السجستاني - ٦
، ٢/٣٣٥ كما ورد في الكتاب - بالتاء –" عرتن:"والمشھور الذي جاء على المعنى المشار إلیھ. ولم أقف علیھ بھذا اللفظ.  كذا في جمیع النسخ- ٧

  ).عرتن(اللسان ، والصحاح و٢٥٣، ٢٤٦، وأبنیة الزبیدي ٢٣١وأبنیة السجستاني 
 .٢٨٣، وأبنیة الزبیدي ٢٢٧انظر أبنیة السجستاني . وقد مر" علبط: "ومنھ. الضخم، والشدید، والغلیظ، والعریض المنكبین:  العالبط- ٨
 .٢٥٣، وأبنیة الزبیدي ٣٤٤، وأبنیة السجستاني ٢/٣٣٥ انظر الكتاب - ٩
 . ٤٣/یة للجاربردي القسم الثاني، وشرح الشاف٢٤٧، وأبنیة الزبیدي ٢/٣٣٥ انظر الكتاب - ١٠
 .٢/٨٩٠، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤٦١، ومر ١/١٢٤، واالرتشاف ٢٩١ انظر مذھب الفراء وأبي علي في التسھیل - ١١
 .٢٩١ التسھیل - ١٢
 .٢٩٥ كابن القطاع في األبنیة - ١٣
الحسن : وقیل. الشمردل السریع من اإلبل): شمردل(حاح ، والص٣١٠وفي أبنیة الزبیدي ). شمردل(، واللسان ٢٤٣ انظر أبنیة السجستاني - ١٤

 .الذلیل: ویقال. الَخلق من اإلبل
  .٣٠٨، وأبنیة الزبیدي ٢/٣٤١ انظر الكتاب - ١٥
 .وھو تصحیف فتحریف". حجحرش:"١ في ط- ١٦
  .٣١٠ انظر أبنیة الزبیدي - ١٧
 ).جحمرش(، والصحاح ٢٤٤وانظر أبنیة السجستاني . ٢/٤٦٢ قول السیرافي في مر - ١٨
 .وھو تحریف". مھبلس:"١ في ط- ١٩
 .١من ط" للمرأة" سقطت - ٢٠
 ).قھبلس(، واللسان ٦٤٥، والنكت لألعلم ٣١٠ انظر أبنیة الزبیدي - ٢١
  .٦٤٥، واألعلم في النكت ٣١٠ ممن قال بذلك الزبیدي في األبنیة - ٢٢
 .٢٤٣ ممن قال بذلك السجستاني في األبنیة - ٢٣
 .خطأوھو ". الكرة:"١ في ط- ٢٤
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 ولألحاديث ، للباطل"لبِعزخ" : يكون امساً حنو.الرابع وكسر الثّاين وفتح األول  وهو بضم:الثّالثو
 ،مِخ للض"لٌمعذَ قُلٌمج" : يقال وصفةً.٢ شيئاً: أي؛"الًمعذَي قُانِما أعطَ" : يقال،"لمعذَقُ" و.١ةفَرظْتساملُ

 العظيم، وبه ٧قِلْ اخلَديد الش:٦ وقيل،٥ أيضاًمخ وهو الض؛٤"نثعب خلٌمج" و.٣ساء القصريةُ الن منةُلَمعذَوالقُ
سمياألسد  .  

 : حنو، وصفةً.٨ احلقرييُء وهو الش؛"بعطَرق" : حنو، يكون امساً.الثالثّ وفتح األول وهو بكسر :الرابعو
  .١١ وهو القصري؛١٠"رقْزنح"، و٩لبِ اِإلن ممخ وهو الض؛"لحدرجِ"

  : ١٢تنبيه
زاداج  ابنر١٣السفُ"  يف أوزان اخلماسيلَعحنو"لل : "هندعل"حي و. ومل يثبته سيبويه،١٤لةقْ اسم بأنّ حالص 

 لزم ةً أصليالنون فلو كانت ، كسر اهلاء"علدناهلُ" يف ١٥اعر وأيضاً فقد حكى كُ.ظري الن لزم عدم وإالَّنونه زائدةٌ
 ه يلزم على قوله أصالةُألن و.١٧ وهو مطلوب/،١٦ عليهالرباعي فيفوت تفضيل ، أوزانة على ست اخلماسيكونُ
  ساكنةٌ"علدنه"  نونَأنّ مع ،ظري يف عدم النعوق بأصالتها ممكْ احلُألنّ إالَّا مل تثبت  زيادألنّ ؛١٨"لبهنكَ"نون 
 ثانية ١٩]نون[ يف زيادة "لبهنكَ"  وحنومها، وال يكاد يوجد نظري"لظَنح" و،"ربنع"  فأشبهت نونَثانيةٌ
متحركْ فاحلُ.كةعلى نون م "هنديادة ب"علأَالز ٢٠ىلَو .  

٢١هوزاد غريأوزاناً أُ للخماسي خ٢٢ فال نطيل،يادةر مل يثبتها األكثرون لندورها واحتمال بعضها للز 
  .بذكرها

                                                
 ".المستطرفة:"وفي ط، وص). خزعبل(، والصحاح واللسان ٣١٥، وأبنیة الزبیدي ٢٤٥ انظر أبنیة السجستاني - ١
  ).قذعمل(، والصحاح واللسان ٣١١-٣١٠ انظرأبنیة الزبیدي - ٢
  ).قذعمل(، والصحاح واللسان ٣١٠ انظر أبنیة الزبیدي - ٣
 ".خبعثن بخاء معجة أّولھ، ال قاف كما وقع في بعض النسخ:"٤/١٧٥٦وفي صب . وھو تحریف". قبعثن:" في د- ٤
  ).خبعثن( انظر الصحاح واللسان - ٥
 .٣١٠ ممن قال بذلك الزبیدي في األبنیة - ٦
 .وھو تصحیف". الخلف:" في د- ٧
، والصحاح واللسان ٣١١لزبیدي انظر أبنیة ا. ما لھ شيء: ما لھ قرطعبة؛ أي: ویقال. ٢/٢٧١ كذا فّسرھا زائدة كما ذكر في مجمع األمثال - ٨
  ). قرطعب(
  ".الوادي: الجردحل: وقال المازني: "، وزاد فیھ٣١١، وأبنیة الزبیدي ٢٨٥ انظر أبنیة السجستاني - ٩
 .وھو تصحیف". خنزقر:" في األصل ود- ١٠
  .رجل حنزقر وحنزقرة: ویقال. ٣١١، وأبنیة الزبیدي ٢٣٤ انظر أبنیة السجستاني - ١١
 .٤٦٣-٢/٤٦٢ي مر  التنبیھ ف- ١٢
  .٢٢٥، ٣/١٨٦ األصول - ١٣
 .١من ط" اسم بقلة"سقط . ٣/٢٠٣، والخصائص ٣١٠ انظر أبنیة الزبیدي - ١٤
ییل  أن حكایة كراع المذكورة وردت في التذھمحقق، وذكر ٢/٩٢٦ح التسھیل للمرادي ، وشر٢/٤٦٣ انظر حكایة كراع بالكسر في مر - ١٥

وكراع ھو أبو ). ھدلع(بضم الھاء، وكذا في التاج " ھندلع) "باب الخماسي من العین والالم (٢/٤٦٩ي المحكم  غیر أن ما نقل عن كراع ف.والتكمیل
 ٣٠٩وسنة فاتھ بعد . ، وغیرھا)المنجد(، و)المنتخ: (من مصنفاتھ. الحسن علي بن الحسن الھنائي، نحوي لغوي، عرف بكراع النمل لصغره ودمامتھ

  .٤/٢٧٢م ، واألعال٢٠٧انظر البلغة . ھـ
 ".ألنھ على ستة أوزان كما مر:"٤/١٧٥٦ في صب - ١٦
 ".ألن ما قّلت حروفھ شبیھ باألصلي، وما كثرت حروفھ شبیھ بالزائد:"ب/٣٠٧ في ھامش د - ١٧
  ).كھبل(اللسان الصحاح و، و٢٩٦، وأبنیة الزبیدي ٢٨٣انظر أبنیة السجستاني . شجر عظام:  الكنھبل- ١٨
 . زیادة من د، وط، وص- ١٩
 . ديف" أولى...وألنھ یلزم "یسل - ٢٠
 .٣١٦ كابن القطاع في األبنیة - ٢١
 ". نطول:" في د- ٢٢
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 ،"جندل" و،"دي" : حنو،)للزيد أوِ النقْصِ انتمى ( األمثلةننة ما سبق م األمساء املتمكّنم) غَاير...وما (
   ".اجرختاس"و

 وال ١لزيادةل  ومل ينتمِ، لألوزان املذكورة مغاير"ةبرِحطَ" : حنوألنّ ؛دور أو الن: يقولَينبغي أنْوكان 
صِقْالن،ولكن سهيل وهلذا قال يف . كما سبقه نادر٢الت :"وما خرجفشاذٌّ لِثُ هذه املُ عن،أو ، فيه أو مزيد 

منهحمذوف ،أو ش به احلرأو مركَّ،ف أو أع،ب ٣"جمي.   

 ]الْحـوإنْ ي فـرملْز الَّـفَأَصـلٌ ويذ       ـالَ يملْز ائثْـالْزم ا ـدلُ ت"تيـاحذ"[  

)ملْزإنْ ي فرالْح( يف مجيع تصاريفها الكلمةَ) ولٌ والّذيفَأَص...ملْزالَ ي(،بل ي ذَحيف بعض ف 
ثْ(  فهو،صاريفالتم دائيالْزذتا اح؛)لُ ت ك تقولألن: "اذَح ذْحوه"فتعلم ،اء  بسقوطها التيف  زائدةٌأن 
"احيقال"ىذَت ،: "احذَتاقْ: أي؛"ى به تى به، ويقال أيضاًد: "احأي؛"ىذَت :ان ت٥قال. ٤لع:  

  عـقافي الوـي احلَذلَّ الْحذَاِء يحت كُ-٣٠٧

  . لع الن:واحلذاُء

 واوِ و"لفُنرقَ"زم كنون  الالَّائد الزأنّ الوجود، كما ر مقدفإنه "دعي" األصول كواو ن مةاقط لعلَّ السوأما
  . ٦ حتقيقاً أو تقديراًعِ يف أصل الوضطٌ ما هو ساقائد الز:، ولذا يقالقوط يف تقدير الس"بكَوكَ"

  : بعة أشياء تكون ألحد س/الزيادةَ أنّواعلم 

كحرف املضارِ،ىللداللة على معن عوألف املفاعلة،ة .   

، ونون "ىزعم" و،"ىطَرأَ" ، وألف٨"ريثْع" و،٧"فريص"، وياء "لودج" و،"رثَوكَ"ولإلحلاق كواو 
"جحو،٩"لفَن "رع١٠"نش.   

رِ" كألف وللمدوياء ،"ةالَس "صوواو ،"ةيفَح "لُح١١"ةوب.   

                                                
 ".إلى الزیادة:" في د، وط، وص- ١
٢٩١ - ٢. 
 .٢/٤٦٤ انظر ما سبق في مر - ٣
 ).وحذ( انظر الصحاح واللسان - ٤
، ٢/٤٦٤ورد في مر . ٤/١١٢، والمخصص ٦/٤٤٦، والحیوان ٣/١٠٩وھو بال نسبة في البیان والتبیین ). وقع( الرجز ألبي المقدام في اللسان - ٥

 .معناه َأنَّ الحاجَة َتْحِمُل صاحَبھا على التعلق بكل شيء َقَدَر علیھو. الذي مشى بالوقع؛ وھي الحجارة، فحفیت رجاله: والوقع. ٨/٣١٨وشا 
  .٤٦٥-٢/٤٦٤ انظر مر - ٦
  ).صرف(انظر الصحاح واللسان . ورجل َصْیَرٌف ُمَتَصرٌِّف في اُألمور. النّقاد:  الصیرف والصیرفي- ٧
  ).عثر(، واللسان ١٦١انظر أبنیة الزبیدي . الغبار:  العثیر- ٨
  .وھو تصحیف". حجنفل:"١في ط). جحفل(للسان والقاموس ، وا٢٩٧انظر أبنیة الزبیدي . الغلیظ، وھو أیضًا العظیم الشفة: الجحنفل - ٩
  .٢١٠، وأبنیة الزبیدي ٦انظر أبنیة السجستاني . المرتعش:  الرعشن من الرجال- ١٠
 ).حلب(انظر اللسان والقاموس . ناقة حلوبة للتي ُتحلب:  یقال- ١١
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وللعكتاء ضِو "زنإقَ" و،١"ةقَادوسني ،٢"ةام "يسطاللَّ" وميم ،٣"يعه٤"م.   

كميم كثريِوللت "ستو،"مه "زو،"مقُر "اب٥ زيدت لتفخيم املعىن وتكثريه؛"منوم ،هذا املعىن ألف ن 
   .٦"ىرثْمكُ" و،"ىرثَعبقَ"

ه ال ميكن ألن ؛"هق" و،"هع" : يف حنوالسكت وهاء ،دأ بساكنٍتبه ال ميكن أن ينألولإلمكان كألف الوصل، 
   . عليهفقَو ويدأ حبرفتب يأنْ

  . األلف وبيان احلركة لبيانتيد زِ"هاديا زي" و،]٢٨: ٦٩سورة احلاقّة[﴾هيالم﴿ : يف حنوالسكتوللبيان كهاء 

  : تنبيهان

  :  نوعانائدز ال:٧األول
  عنيٍ تكرير يكونَه أنْطُر وش.الزيادة بأحرف  فال خيتص،ه أو لغريِ إلحلاقٍلٍ أص تكرير يكونَ أنْ:أحدمها

 ،"ببلْج" : كذلك حنو المٍ، أو تكرير٨"لقَنقَع" : حنو أو مع االنفصال بزائد،"لَتقَ" :صال حنو مع االتماإ
 : الفاء حنوةنايب مع م والمٍ أو عنيٍ، وهو قليلٌ،١٠"يسرِمرم" : حنومِ الالَّةنايب مع م وعنيٍ، أو فاٍء٩"اببلْجِ"و
"صمح١١"حم.   

   .لي فأص،١٤"دردح"ـ كلي، أو العني املفصولة بأص١٣"سدنس" و،١٢"قَفقَر"ـها كدح الفاء ورركَ مأما
ان أم" العشرة اموعة يف ١٥فورإالَّ أحد احل وهذا ال يكون . أصلٍ تكرير ال يكونَ أنْ:واآلخر

وت١٦"يلهِس.   

                                                
، واللسان ٢١٤انظر المعرب للجوالیقي . والتاء في زنادقة عوض من الیاء في زنادیق. وھو فارسي معرب. لقائل ببقاء الدھر جمع زندیق؛ وھو ا- ١
 ).زندق(
 .قوامإ : الساقطة لإلعالل واألصلالواو التاء في إقامة عوض من  - ٢
، ١في طو . ُیْسِطیُع بضم الیاء:ھذه لغتھ قال في المستقبل ومن كانت .ْطَوَع أ:طاَعھاب حركة الواو َألن اَألصل في أمن ذالسین عوض  - ٣

  ".یستطیع:"وص
 .یا اهللا: ، واألصلفي أولھ" یا" عوض من  المیم- ٤
  .٢/٢٥٤، واللباب ٣/٢٠٨، واألصول ١/٥٩انظر المقتضب . االبن: وابنم.  اَألْزَرق: وُزْرُقم. الَعِظیم االْسِت:ُسْتُھم - ٥
 ).كمثر(انظر الصحاح واللسان . كھالُكمَّْثَرى من الفوا - ٦
 .٢/٤٦٥ التنبیھ األول في مر - ٧
  ).عقنقل(، والصحاح ٢١١، وأبنیة الزبیدي ١٦١انظر أبنیة السجستاي . أمعاؤه: عقنقل الضّب: وقیل. الرملمن الكثیب العظیم المتداخل :  العقنقل- ٨
 ھو : وقیل. ھو ثوب واِسع دون الِمْلَحفِة َتْلَبسھ المرَأُة: وقیل.ي بھ المرَأُة رْأَسھا وَصْدَرھا ثوب َأوَسُع من الِخمار دون الرِّداِء ُتَغطِّ:الِجْلباُب - ٩

  ).جلب(انظر الصحاح واللسان .  ِجْلباُب المرَأِة ُمالَءُتھا التي َتْشَتِمُل بھا: وقیل. الِخماُر:الِجْلباُب: وقیل.الِمْلحفُة
 انظر أبنیة السجستاني .األملُس: والَمْرَمریُس. ھو من الَمراَسِة: قال محمد بن الَسِريِّ. ھیٌة َمْرَمریٌس، أي شدیدٌةدا: یقال. الداھیُة: الَمْرَمریُس - ١٠

  ).مرس(، والصحاح ٢٠٥، وأبنیة الزبیدي ١٥٨
-٢٠٦ انظر أبنیة السجستاني .ُع غلیظ شدیٌدأي أْصَل: َرْأٌس َصَمْحَمٌح: وقال ثعلب. الغلیظ القصیر: قال الجرمّي.  من الرجالالشدید: الَصَمْحَمُح - ١١

 ).صمح(، والصحاح واللسان ٢٤٣، وأبنیة الزبیدي ٢٠٧
  ).قرقف( انظر الصحاح واللسان .الَخمُر: الَقْرَقُف - ١٢
 ).سندس (، واللسان٢٢٥انظر المعرب للجوالیقي . وھو معرب.  السُّْنُدس ضرب من الُبرود:وقیل. َرقیق الدِّیباج وَرفیُعھ:  السندس- ١٣
  ).حدرد(انظر القاموس واللسان . الَقصیُر:والَحْدَرُد. ِبتْكریِر الَعْیِن غیُره" َفْعَلٌع " أبو َحْدَرٍد اْلَأْسَلِميُّ َصحاِبيٌّ، ولم َیِجئ و. اسم رجل:  الحدرد- ١٤
  ".األحرف:" في د، وط، وص- ١٥
  : أربع مرات بقولي] حروف الزیادة: یعني[عھا وقد یسر لي جم: "٢٠٢٣-٤/٢٠٢٢ قال ابن مالك في شرح الكافیة - ١٦

 ھناء وتسلیم تال یوَم أنسِھ     نھایُة مسؤوٍل أماٌن وتسھیُل
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يادة وهذا معىن تسميتها حروفها وليس املراد .الز؛ أبداً زائدةً تكونُأن أ١ُها قد تكونُألن وذلك .والًص 
واضح.   

وأسقط املرب٢دم يادة حروف ناهلاَءالز ،وسيأيت الر ٣ عليهد.  

  : ةٌرش عف احلر/ زيادةةُلَّأد: ٤لثّاينا

سقوطُ:هالُأو ه منكسقوط ألف ،لٍ أص "بارِض"أعين ،له يف أص:املصدر .   

   ".بتكُ" يف مجعه على "ابتك" كسقوط ألف ،عٍر فَنه م سقوطُ:ثانيها

   . اخلاصرة:لُطَي واأل،"لطإِ" يف "لطَيأَ" كسقوط ياء ،٥ نظريٍنه م سقوطُ:ثالثها

  فإنْ.ة علَّه لغريِ سقوطُ يكونَ على زيادته أنْ أو نظريٍ أو فرعٍلٍ أصن م االستدالل بسقوط احلرفوشرطُ
  . الزيادة دليالً على  مل يكن،"ةدع" أو يف "دعي" يف "دعو" كسقوط واو ،ةلَّعه ل سقوطُكان

 إذا وقعت النون وذلك ك،ه مع االشتقاق زيادت يلزم فيهموضعٍ مع عدم االشتقاق يف ف احلر كونُ:رابعها
ني  وهو الغليظ الكفَّ؛"شرنبث"، و٦ر وهو الش؛"لتنرو" : حنو، وبعدها حرفانةمغَد م غري ساكنةًثالثةً
والرر"، و٧نيلَجصنصون ف.٨ وهو جبلٌ؛"ع؛ها زائدةٌ يف هذه وحنوِالن الها يف موضعٍألن إالَّ  تكون فيه مع املشتق 

ة، وهو أيضاً فَ العظيم الش:لُفَنح لإلنسان، واجلَةفَ وهي لذي احلافر كالش؛ةلَفَح اجلَن م"لفَنحج" : حنو،زائدةً
  .٩اجليش العظيم

 الً كاهلمزة إذا وقعت أو،ه مع االشتقاق يكثر فيه زيادت كونه مع عدم االشتقاق يف موضعٍ: خامسها
ها إذا وقعت ها قد كثرت زيادت فإن؛ االشتقاقمِلَع مل ي وإنْ،الزيادة عليها بمكَحها ي فإن أحرفوبعدها ثالثةُ

كذلك فيما علوذلك حنو،ه اشتقاقُم : "أرلكَأفْ" و،"بن"،ي كَحمبزيادة مهزته ح مرِالً على ما عه  اشتقاقُف
  . ١٠عدةلر ا:لُكَ واألفْ".رمأح" :حنو

                                                
 .وھو خطأ". قد ال تكون:"١ في ط- ١
، والممتع ٩/١٤٣، وشرح المفصل البن یعیش ٢٠١، وشرح الملوكي ٢/٥٦٣، ١/٦٢ ھذا ھو المشھور عن المبرد كما في سر صناعة اإلعراب - ٢
، ٦٠، ١/٥٦انظر المقتضب . إال أن المبرد لم یخرج الھاء من حروف الزیادة. ٢/٣٦٢، وزھر ٢/٣٨٢، وشرح الشافیة للرضي ٢١٧، ١/٢٠٤
  ). أمم(، واللسان والتاج ٣/١٦٩
  .٤١١فحة ص - ٣
  .٤٦٨-٢/٤٦٦، ومر ٢٨-١/٢٥، واالرتشاف ٧٢-١/٧١، ٥٩-١/٣٩ انظر الممتع - ٤
 ".نظیره:" في ط، وص- ٥
  ).ورنتل(انظر اللسان والتاج . واألمر العظیم:  قیل- ٦
  ).شربث( انظر الصحاح واللسان .القبیح الشدید: الشرنبث: وقیل. وربَّما ُوصف بھ األسد:  وقیل- ٧
) عصنصر(بلدان ، ومعجم ال٢١١، وأبنیة الزبیدي ١٦٢ انظر أبنیة السجستاني . اْسُم َمْوِضٍع: وقیل. ماٌء ِلَبْعِض الَعَرب:َعَصْنَصر:  وقیل- ٨
  ).عصنصر(، واللسان ٤/١٢٨
 . العظیم الشفة: والجحنفل. الجیش الكثیر:  الجحفل:، وفیھما أیضًا)جحفل(انظر اللسان والقاموس  - ٩
  ).فكل(، والصحاح ١٠٥ انظر أبنیة الزبیدي .أخَذه أْفَكٌل، إذا ارتعد من برٍد أو خوٍف: یقال و- ١٠

  
 أ/٣٦٨
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 :، وحنو١"وٍأْتنك" ن مالنون ك،الزيادة حروف ن مف حرإالَّ ال يقع فيه ه مبوضعٍ اختصاص:سادسها
"حو"وأْطَن ،"سنو"وأْد ،"قنوأْد/."فالك نت٢حية الوافر اللِّ:أو.واحل أْطَنو:٣ البطن العظيم.والس نأْدووالق نأْدو: 

الرلُج٤ اخلفيف.  

 وهو ؛ الفاء األوىل وضمالتاء بفتح ،"لفُتت" : حنو، يف تلك الكلمةظري بتقدير األصالة عدم الن لزوم: سابعها
  .  وهو مفقود،"لٌلُعفَ"الً لكان وزنه  أصتلَعها لو جألن ه زائدةٌ تاَء فإنَّ،٥بِلَعولد الثَّ

 ن على لغة م"لفُتت" : حنو، ذلك احلرف منهاالّيت صالة يف نظري الكلمةظري بتقدير األ عدم النلزوم: ثامنها
اء ضماللّغة على هذه ه أيضاً زائدةٌ تاَء والفاء، فإنَّالت،وإن مل يلزم من ظري تقدير أصالتها عدم الن.ها لو  فإن

جلَعتفُ" وزنه كانالً  أصلٌلُع"،حنو، وهو موجود : "بلكن ي،"نثُر الفتحِ لغةَ: أعين،ظري يف نظريهالزم عدم الن ، 
اء ا ثبتت زيادةُفلمالتيف لغة الفتح ح كما يف لغة الضبزياد ٦م،لُ إذ األصات حاداملاد ة .  

  . ل الفاع اسمِ وألف،عة كحروف املضارِ،ى احلرف على معن داللةُ:تاسعها

 وزنه على تقدير  فإنَّ،"لبهنكَ"ظري، وذلك يف ند لزوم اخلروج عن النني ع يف أوسع البابخولُالد: عاشرها
 ، أيضاً وهو مفقود،٨"للُنعفَ" وعلى تقدير زيادا ، وهو مفقود، اجليم بضم٧"لجرفَس"ـ ك"للُّعفَ" النونأصالة 
أبنيةَولكن املزيد فيه أكثر وم ،نأص ذكر هذا. إىل الكثريوهلم املصري ٩ إياز ابنهو " :١١وقال املرادي .١٠ه وغري

منرِدابع يف ج١٢"الس.   

  

                                                
  ).كثأ(، والقاموس ٢٠١بنیة ابن القطاع انظر أ.  ترد بالتاء والثاء- ١
  ).كثأ(، والقاموس والتاج ١٥٩انظر أبنیة السجستاني . الَجَمُل الشدیُد:  وقیل- ٢
 ).حنطأ(، واللسان والقاموس ٢١١، وأبنیة الزبیدي١٥٩انظر أبنیة السجستاني . الضعیف:  وقیل.العظیم:  القصیر، وقیل: أیضًاوالحْنَطُأُو - ٣
الكبیر :  القندأو١٦٠وفیھ . الجريء الماضي:  السندأو١٥٩وفي أبنیة السجستاني ). قند(، واللسان ٢٤٣الكسائي كما في أبنیة الزبیدي  وھو قول - ٤

 ، )قند(،)سندأ(، واللسان)قند(انظر الصحاح . وقیل فیھما غیر ذلك أیضًا. الرأس الصغیر الجسم المھزول
  ).تفل(، والصحاح واللسان ١٦٥ظر أبنیة الزبیدي ان.  وترد بضم التاء األولى كما سیأتي- ٥
 ".أیضًا: "في د، وط، وص زیادة - ٦
 .من د" كسفرجل" سقطت - ٧
بتقدیم النون على " َفَنْعُلل: "والصواب. كذا في جمیع النسخ بتقدیم العین على النون" فعنلل: "قولھ: "٤/١٧٦١وفي صب .  كذا في جمیع النسخ- ٨

 .١٢٤، ١/٢٨، واالرتشاف ٤/٢٠٢٥، وشرح الكافیة ٧٢-١/٧١، والممتع ٣/٢٠٣ وانظر الخصائص". العین
 .٢/١٠٥٤لمحصول في شرح الفصول ا - ٩
 .٣٥٩-٢/٣٥٨، ١/٤٩، والرضي في شرح الشافیة ١/٧٢ كابن عصفور في الممتع - ١٠
  ".وجدألنھ إذا ُعدم النظیر على تقدیر األصالة ُحكم بالزیادة، سواء ُوجد النظیر على تقدیر الزیادة أم لم ی: "ثم قال. ٢/٤٦٨ مر - ١١
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٢

  
 ب/٣٦٨



 

394 
 

 ]عنِ فمـابِـلٍ قَـبِضـلِ اُألصلَ في ـو       نزو ائزبِـو ـفْـلَـدـظفاكْت ـهي[  

 لْابِقَ فَائد منها والز١لَ األص لتعلم كلمةًنَزِ ت أنْردت إذا أ:يعين) وزن...بِضمنِ فعلٍ قَابِلِ اُألصولَ في(
ولَأصل ":فعل" ها بأحرفم بالالَّالثّالث بالعني والثّاين بالفاء واألو،م سياً بني امليزان واملوزون يف احلركة و
فَ" /":سلْفَ"فتقول يف  .كونوالسويف "لع ،"ضرفَ" ":باقَ"، وكذلك يف ٢"لَعو،"م "شقَ" : أصلهماألنّ "دوم"، 
   ."بح" و،"الَطَ" ٣ وكذلك،"لَعفَ" ":فرظَ"، ويف "لَّم" و،"ابه" وكذلك يف ،"لَعفَ" ":ملع"، ويف "ددش"و

)يفاكْت هبِلَفْظ دائزو (عن تضعيفأص له مكْأَ" امليزان فتقول يف نرو،"م "بطَيو،"ر "جوهو،"ر "طَقَانع"، 
 ،"لَعفَان" و،"لَعوفَ" و،"لَعيفَ" و،"لَعفْأَ": "اجرختاس" و،"اعمتاج" و،"اعطَقان" و،"جرختاس" و،"عمتاج"و
   .٤"العفْتاس" و،"العتافْ" و،"العفان" و،"لَعفْتاس" و،"لَعتافْ"و

نِثْواست٥يم الزائد نوعان الن ٦ر عنهما بلفظهما يعب :  

 ،"لَعتافْ" ":ربطَاص"ه، فيقال يف وزن  هي أصلُالّيت التاء يعرب عنه بفإنه ، تاء االفتعالن املبدل م:أحدمها
   . يف امليزان لإلبدال مفقودي املقتضألنّوذلك 

   . كما يأيت بيانهلُ به األصلُابقَما ي بِلُابقَ يفإنه ،ه أو غريِ إلحلاقٍر املكر:واآلخر
  

]ضـوـاعالالَّم ف ـإذَا أَصـلٌ باِء ـكَ       يـقفَ"رعقَ"رٍـجـ وفُس ــافقِـت[  

)الالَّم فاعضو(م نامليزان ) يقلٌ بإذَا أَص (ميكونَ املوزون بأنْن رباعي اًاً أو مخاسي،)  قَاففَرٍ وعاِء جكَر
، "للُعفُ" :الثّاين٧و ،"للَعفَ" :األول فتقول يف وزن ؛"لمعذَقُ"  والمِ، وميمِ"لجرفَس"  والمِ وجيمِ،)فُستقِ

   .٨"للِّعفُ" :الرابع، و"للَّعفَ" :الثّالثو
  

                                                
  .من د" األصل" سقطت - ١
 ".بفتح الفاء والعین" في ط، وص زیادة - ٢
  ".في" في ط، وص زیادة - ٣
بفتح الفاء والعین، وفي وزن َشِرَب " َفَعَل"فتقول في وزن ضرب : بلفظھ اكتفيوزائد :"وفیھ بدًال منھ.  ديف" واستفعال...فتقول في فلس "یسل - ٤
 ".لتعبر عن الھمزة بلفظھا ألنھا زائدة" أْفَعل"بضم الفاء وسكون العین، وفي وزن أحمر " ُفْعل"بفتح الفاء وكسر العین، وفي وزن ُقْفل " َفِعَل"
  ".یستثني:" في د - ٥
  .٢/٤٦٩ انظر مر - ٦
 ".في"، وص زیادة  في ط- ٧
أحدھما ما ذكر، وھو قول البصریین، بناء على أن : وما ذكره في غیره اخُتلف فیھ على مذھبین.  في كیفیة وزن الثالثي ُمجَمٌع علیھه ما ذكر- ٨

: ختلف الكوفیون على ثالثة مذاھبثم ا. إن منتھى األصول ثالثة: والثاني أن ما زاد على الثالثة زائد، قالھ الكوفیون، بناء على قولھم. الجمیع أصول
واختالفھم مبني . والثالث أنھ یوزن ویقابل الذي قبل آخره بلفظھ. والثاني أنھ یوزن ویقابل آخره بلفظھ. أحدھا أنھ ال یوزن؛ ألنھ ال ُیدرى كیفیة وزنھ

. على قول الفراء" فعلر"و. كما یقول البصریون" فعلل ""جعفر"فـ. والكسائي على الثاني. فالفراء على األول. على كون الزائد ھو اآلخر أو ما قبلھ
، واالرتشاف ١/٤٧شرح الشافیة للرضي و ،٢/٧٩٣ اإلنصاف انظر. فتلك أقوال أربعة للكوفیین. أو ال یدرى ما ھو. على قول الكسائي" فعفل"و
  . ٢/٣٥٨، وزھر ٨/٢٥٢، وشا ٢/٨٩٩، وشرح التسھیل للمرادي ٢٩-١/٢٨

  
  
  

 أ/٣٦٩
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  ]لِـا لَألصـم وزنـلْ لَه في الْـعـفَاج       لِـف أَصـعـد ضـك الزائـ يوإنْ[

ه عفُ ض هوالّذي) ما لَألصلِ( أحرف امليزان نم) فَاجعلْ لَه في الْوزن... يك الزائد ضعف أَصلِوإنْ(
ل وبِ قُمِ الالَّفع ضكان  وإنْ، بالعنيلَوبِ العني قُفع ضكان  وإنْ، بالفاءلَوبِ الفاء قُفع ضكان  فإنْ.منها
، ويف "يلعفَعفَ" ":يسرِمرم" ٣، ويف"وللُعفُ" :٢"وننحس"، ويف "يللعف" :١"تيتلْح" فتقول يف ،مِبالالَّ

  . "لَلَعفَ" ":ببلْج"، ويف "لَعوعافْ" ":نَدوداغْ"

 ٥، ويف"ونلُعفُ" ":وننحس"، ويف "يتلعف" ":يتتلْح" فتقول يف ، هذا الزائد مبثله مقابلة٤َوأجاز بعضهم
"مرفَ" ":/يسرِمعاغْ"، ويف "يلرِمدوافْ" ":نَدعوويف "لَد ،"لْجبفَ" ":بلَعب" .ويلزم مأمران  هذا املذهبِن 

  : مكروهان

 هذه وما  وزنَ فإنّ،"رثَّكَ" و،٦"رتقَ" و،"ربص" : يف حنو االستغناء بواحد األوزان مع إمكان تكثري:أحدمها
 وكذا إىل "..لَثَعفَ" و،"لَتعفَ" و،"لَبعفَ" :ها على القول املرغوب عنه، ووزن"لَعفَ"ها على القول املشهور لَشاكَ

   .راًفِّن وكفى ذا االستثقال م،آخر احلروف

واآلخر:التباس ما ي ه ل شاكمصدر"فْتبِ"يالًع ما يشاكفَ"ه ل مصدرأنّ وذلك ؛"ةلَلَع قد  العنيِ املعتلَّالثّالثي 
تضعفاإلحلاقِ ولغريِه لإلحلاقِ عين ،وي تحـ ك، بهظُفْ اللَّد"بين"وم، مقصوداً به اإلحلاق قصوداً به التعدةُي. 

 ٧ امتيازملَع وال ي".نييِبت" مصدره الثّاين وعلى القصد ".ةجرحد" لُشاك م"ةنيِبت"ه  مصدراألولفعلى القصد 
 على إالَّه ليس ددص فيما حنن ب٨ِنيلَع الفينز وني، واختالفلَعي الفنز باختالف ومِلْ الع بعدإالَّاملصدرين 

  .املذهب املشهور

  : تنبيهات

 كان  وإنْ".ببلْج" ن كالباء م،لٍ أصعف فهو ض"هيلسان وتأم" حروف ن مائد إذا مل يكن الز:٩األول
  دليلٌ دلَّعف ولكن الض بل صورته صورةُ، ضعف وقد يكون غري،١٠"]لَأَّس" :حنو[عفاً  ضقد يكونُفمنها 
 فوزنه - ١١ لبين ربيعةَوهو ماٌء - "اننمس" : حنو،ل يف الوزن بلفظهابقَ في به تضعيفدصقْ مل ينهأعلى 

                                                
یخرج من وسطھ ھو نبات : وقیل. ھو صمغ األنجذان: وقیل. ھو العود الذي یجعل في الملح لیطیب: وقیل.  نبات یستخدم دواء لوجع المفاصل- ١

، وأبنیة السجستاني ٣/٢٠٤انظر األصول .  صمغ یخرج في ُأصول ورق تلك الَقَصبة:الِحْلِتیُت َأیضًا و. وفي رأسھا عقدة لھا رأس كالكعبرةَقَصبٌة
  ).حلت(، والصحاح واللسان ١٥٦

 .وھو تحریف". سمنون:"١في ط. ١/١٦انظر شرح الشافیة للرضي .  اسم رجل، ویرد بفتح السین أیضًا- ٢
  ".زنو: "وفیھ بدًال منھ. من د" وفي..حلتیت" سقط - ٣
 .٢٠، ١/١٥ كالرضي في شرح الشافیة - ٤
  .من د" وفي..حلتیت" سقط - ٥
  .وھو تصحیف". ضّبر، وقّثر:"١ في ط- ٦
 .وھو تحریف". اجتیاز:"١ في ط- ٧
  .١من ط" واختالف وزني الفعلین:" سقط- ٨
 .٢/٤٧٠ أغلب التنبیھ األول في مر - ٩
 . زیادة من ط، وص- ١٠
  .٣/٢٥١) نسمنا( انظر معجم البلدان - ١١

 ب/٣٦٩
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 وهي ؛"العزخ" إالَّ -"الزلْالز" : حنو- ٢رِ املكر منه غري مل يأتر ناد بناٌء"الًالَفَع" ألنّ ؛١"لالَعفَ" ال ،"نالَعفَ"
  .٥ان فعجمي"امرهش" و،"امرهب" وأما .٤رِج للح"ارقَهقَ"، و٣ ا ظَلْعناقةٌ

 ":درم" و،"در" فيقال يف وزن ؛غيري الت قبلَلِكْ الشن م٧ املوزون/ه يف الوزن ما استحقَّراملعتب: ٦الثّاين
   ."ددرم" و،"ددر" :هما أصلَألنّ ؛"لعفْم" و،"لَعفَ"

وائد على  على األصول والزالتنبيه  الوزنن مضر الغألنّ ؛ةُن الزبلَقْ تب إذا وقع يف املوزون قلْ:٨الثّالث
 ":اَءن" وتقول يف .ت العني على الفاءمد قُ؛١١"رودأَ" : أصلهألنّ ؛"١٠لفُعأَ" :٩"آدر"ترتيبها، فتقول يف وزن 

 نَزِ وف يف املوزون حذْكان وكذلك إذا .ةدح الونه مألن ؛"فالع" ":ياداحلَ" ويف .يِأْ الننه مألن ؛"علَفَ"
بِ"، ويف "اعٍفَ" ":اضٍقَ" فتقول يف وزن ،باعتبار ما صار إليه بعد احلذفع:" "ويف "لْف ،"يعد:" "يويف ١٢"لُع ،

"عةد:" "ويف "ةلَع ،"عه"أمر م نالو يِع: "عرِ إذا أُإالَّ، "هبيانُيد ه  أصلُ: املقلوب واحملذوف فيقال يفلِ األص
  ١٣.لَّع أُكذا مثَّ

 ]يأْصبِت كُماحلِـو ـحوفر "ِسـسمِـم"      نـوـحلْ وِهالْخيـوف ـكَ ف"لَم١٤]"مِـل  

 صاحلاً ١٦ين فيهر املكر وليس أحد،ه فاؤه وعينرت تكرالّيت الرباعي) حروف (١٥أصول) واحكُم بِتأْصيلِ(
للسِسمِ( كحروف ،قوطمس...وِهحنأصالةَألنّ ؛)و وليس . األصول تكميالً ألقلِّ واجبة١٧ٌ]فيه[رين  أحد املكر 

   ١٨. بأصالتهما معاًمكح فَ، أصالة اآلخرنى ملَو أحدمها أَأصالةُ

، "ملَملَ" ن م أمر)"لَملمِ"ـكَ (،قوط للسحين فيه صالر املكر أحدالّذي املذكور الرباعي) والْخلْف في(
 ،"ملُ" و"فكُ" ة صحقوط بدليلِة صاحلان للسالثّاني ة والكافالثّاني م فالالَّ،"فكَفْكَ"  من أمر"فكفْكَ"و

                                                
الذي في القاموس أنھ مفتوح السین موضع، :"٤/١٧٦٤وفي صب "." ِفعالل"ال " ِفعالن"وزنھ : "في األصل بكسر السین، وفیھ" سمنان"- ١

 ". فلعل مراده موضع فیھ الماء الذي ذكره. ومكسورھا بلد، ومضمومھا جبل
 ".بناء نادر من غیر المكرر:" في د- ٢
 .وھو تحریف". صلع:"في د). خزعل(، واللسان ٢٧٧انظر أبنیة الزبیدي . َعَرج:  وبھا ظلع؛ أي- ٣
 ).قھقر( انظر اللسان - ٤
 ).بھرم(انظر اللسان . اسم رجل: وشھرام. واسم رجل. خاسم للمری:  بھرام- ٥
  .٢/٤٧١ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٦
 .وھو خطأ". الوزن:"١ في ط- ٧
  .٢/٤٧١  أغلب التنبیھ الثالث في مر- ٨
  . جمع دار- ٩
  .وھو تحریف". أفعل:" في د- ١٠
: وقیل". أعفل"استثقلت الضمة على الواو، فقدمت العین على الفاء، ثم قلبت الواو ألفًا، فصار وزنھ ". أفُعل"على وزن : "٤/١٧٦٥ في صب - ١١

  ".، ثم قدمت فأبدلت ألفًا قیاسًاأبدلت الواو قبل التقدیم ھمزًة
  .من د" یعل...وفي بع" سقط - ١٢
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٣
  .٢٠٣٦-٤/٢٠٣٥وانظر شرح الكافیة . ٤٧٣-٢/٤٧٢ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٤
  .من د" أصول" سقطت - ١٥
 .١من ط" فیھ" سقطت - ١٦
 . زیادة من ط، وص- ١٧
وقد حكي عن الخلیل وعن بعض الكوفیین أن .  یوھمھوفي كالم بعضھم ما. وظاھر كالم المصنف أن ھذا القسم ال خالف فیھ: "٢/٤٧٢ في مر - ١٨

 .١/٤٤، واالرتشاف ٣٠وانظر أبنیة ابن القطاع ". وھو بعید. تكررت فاؤه" ِفْعِفل"وزنھ 

  
 أ/٣٧٠
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 ،"ملُ" ة ماد غري"فكفْكَ" و،"ململَ" ةَ ماد وإنَّ، بأصالتهاها حمكوم حروفه كلُّ،األولوع  كالنإنه :فقيل
 حال الص إنّ:وقيل. الزجاج إالَّ ١ني وهذا مذهب البصري.األولوع  كالن"لْلعفَ" وعِ هذا الن فوزنُ،"فكُ"و

للسفْكَ" / فوزن،قوط زائدكفَ" على هذا "فعاج وهذا مذهب ".لْكجإنَّ:وقيل. ٢الز الص الحللس بدلٌقوط  
ملَ" فأصل ، تضعيف العنينملم:" "لَمم"ثْ فاستفأُ،ل توايل ثالثة أمثالٍق لَبدم نأحدها حر في الفاَءلُماث . 

٣نيوهذا مذهب الكوفي،واختاره الش ٤ارح.ويرد فَ" :هم قالوا يف مصدرهه أنكان ولو ،"ةلَلَعضاعفاً يف األصل  م
   .٥"فعيلِالت"جلاء على 
 فيه بزيادة مك ح٧"عمعمس" و،٦"حمحمص"ـ ك أصليف يف الكلمة حرفان وقبلهما حرر تكرفإنْ
أقلَّألنّ ؛عفني األخريينالض ل بحفوظٌ األصول ماألووقال يف . ٨ق، كذا قاله يف شرح الكافيةابني والس

، "حمحمص" : حنو،هاث وثالالت بزيادة ثاين املتماثمك األربعة ح غريلٌ يف الكلمة أصكان فإنْ": ٩التسهيل
عها يف حنوثها ورابِوثال: "مر١٠"."يسرِمفات فقه يف حنو كالم: "مرواختلف يف حنو،١١"يسرِم : "صمححم". 

  واستدلّ".لمحعفَ" :الثّاين، ويف كالمه "حملْعفَ" : بلفظهائدل الزقابِ ين على طريقة ماألولفوزنه يف كالمه 
١٢همبعضيف حنو١٣وىل احلاء اُأل على زيادة : "صمحة يف حنوالثّاني وامليم ،"حم: "مرصغري حبذفهما يف "يسرِمالت، 

 : وأصله،"للَّعفَ" وزنه أنّ ١٦"حمحمص"ني يف  عن الكوفي١٥لَق ون.١٤"يسرِيرم" و،"حميمص" :حيث قالوا
"صمأبدلوا الوسطى ميماً"حح .  

  : فقال العشرة احلروفنه م زيادتدرِطَّت يف بيان ما  شرع األصلين مائد به الزفعر بيان ما ين ما فرغَمولَ

  )نِـيـرِ مـيـغـد بِـب زائـاحـص       نِ ـيـلَـن أَصـر مـثَـف أَكْـأَلـفَ(
)أل( له، و واجلملة بعده صفةٌ، مبتدأ)فزائواملَ. خربه)د ي١٨أي .١٧ الكذب:ن:إذا ص حبت األلفأكثر م ن 

أصلني حكمألنّ ؛ها بزيادتأكثر فيه كذلك دلَّ ما وقعت األلف /على زيا االشتقاق دتها فيه، فيحعليه ما لُم 
                                                

، ٤/٣١١، وھشا ٢/٤٧٢، ومر ١/٢٢٦، واالرتشاف ٤/٢٠٣٥، وشرح الكافیة ٢٩٦، والتسھیل ٣٠١-١/٣٠٠ انظر مذھب البصریین في الممتع - ١
  .٢/٣٦٠وزھر 

، وزھر ٤/٦٠، والمساعد ٤/٣١١، وھشا ٢/٤٧٢، ومر ١/٢٢٦، واالرتشاف ٢٩٦، والتسھیل ٤/٢٠٣٦ انظر مذھب الزجاج في شرح الكافیة - ٢
٢/٣٦٠. 
  .٢/٣٦٠، وزھر ٤/٣١١، وھشا ٢/٤٧٢، ومر ١/٢٢٦، واالرتشاف ٤/٢٠٣٦، وشرح الكافیة ٢٩٧ انظر مذھب الكوفیین في التسھیل - ٣
 .٨٢٨ نا - ٤
امھ، فأما بعد اإلبدال والتفكیك فقد أشبھ في یمكن الجواب عن ھذا بأنھ إنما كان یلزم ذلك لو بقي على إدغ: قال أبو حیان: "٤/١٧٧٦ في صب - ٥

 ".فجاء مصدره على وزن مصدرهالصورة ما ألحق بالرباعي، 
 )صمح(الصحاح واللسان انظر . أْصَلُع غلیظ شدیٌد:أي ؛َرْأٌس َصَمْحَمٌح: وقال ثعلب. الغلیظ القصیر: قال الجرمّيو .القوّي الشدید: الَصَمْحَمُح - ٦
 ).سمع(انظر اللسان والتاج . الصغیر اللحیِة: وقیل. الخفیف السریع: وقیل.  الداھیُةالخبیث: وقیل.  والُجثَِّة الرْأِسالصغیُرالداھیُة  :السََّمْعَمُع - ٧
٤/٢٠٣٥ - ٨. 
٢٩٧ - ٩.  
 ".انتھى"، وص زیادة ٢ في د، وط- ١٠
  .١من ط" مرمریس...فاتفق" سقط - ١١
 .١/٣٠٦ كابن عصفور في الممتع - ١٢
 .١من ط" األولى" سقطت - ١٣
  .وھو خطأ". مرمریس:"١ في ط- ١٤
  .١/٢٢٧رتشاف ، وأبو حیان في اال٢/٧٨٨، واألنباري في اإلنصاف ٦٣٧ نقلھ عن الكوفیین األعلم في النكت - ١٥
 .وھو خطأ". صمحح:"١ في ط- ١٦
 ).مین( انظر الصحاح واللسان - ١٧
  .٤٧٤-٢/٤٧٣ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٨

 ب/٣٧٠

  
  

 أ/٣٧١



 

398 
 

 ،"احر" و،"اعد" و،"ىمر" : حنو، أو واوٍ ياٍء أصلِن بل بدالً م،ني فقط مل تكن زائدةً أصلَبتح ص فإنْ.سواه
  . "ابٍب" و،"ابٍن" و،"الَقَ" و،"اعب" و،"اصع"و

ا .نة واألفعالِما هو يف األمساء املتمكِّوما ذكره إنأما املبنيتواحلروف فال و جهمِكْ للحألنّ ؛ها فيها بزيادت 
ذلك إنما يف باالشتقاقعر،وهو مفقود ـة ك، وكذلك األمساء األعجمي"رِإبإِ" و،"يماهسقاح" .  

 : حنو، وثالثةً"بارِض" : حنو يف االسم ثانيةًزاد وت.الً المتناع االبتداء ا أوادز ال ت األلفأنّواعلم 
"كحنو، ورابعةً"ابت : "حو"ىلَب ،"رسحنو وخامسةً،١"احد : "انو"القط ،"لححنو وسادسةً،"٢بالَب : 
 : حنو، ورابعةً"لَافَغت" : حنو، وثالثةً"لاتقَ" : حنوزاد يف الفعل ثانيةًوت. ٣"ىاوبعأُر" : حنو، وسابعةً"ىرثَعبقَ"
"حنو، وخامسة٤ً"ىقَلْس : "أَاجاغْ" : حنو، وسادسة٥ً"ىورن٦"ىد .  

  : ٧تنبيهان

 ن م األلف فيه بدلٌ فإنَّ،الرباعيف ضاع من م٩"ىضوض" و،٨"ىعاع" : كالمه حنونى منثْست ي:األول
وليست زائدةً،لٍأص  .  

 ه فاأللف أصالتترد قُ، فإنْدةالزيا و األصالةَ حيتمل١٠ُالثثل ألصلني وبةًاحص م إذا كانت األلف:الثّاين
 يف  ساكنةً أو نوناً ثالثةًةًردص أو ميماً م احملتمل مهزةًكان  لكن إنْ. زائدةه فاأللف غري زيادتترد، وإن قُزائدةٌ

كانَ مخاسيكْ احلُ األرجحعليه بم يادةالزوعلى األلف بأن ها منقلةٌبعن أفْ" : حنو،لٍ أصو،"ىع "موىس"، 
 "ىطَرأَ" كما يف ، األلف وزيادة األحرف/ هذه على أصالة دليلٌ يدلَّما لَ يف كالمهم، مدج و إن١١ْ"ىقَنقَع"و

عندم أَ" : يقولُنديمم أي؛١٢"وطٌأر :م وكما يف ى باألرطوغٌدب ،"معلقوهلم؛"ىز : "معزوم ع١٤ وإنْ.١٣"ز 
  ١٥. األلف وزيادة حكمنا بأصالتهالثّالثة هذه  غريلُمتح املُكان

                                                
انظر . ر ذلكوقیل غی. الكثیرة اللحم: الناقة الطویلة، وقیل: والسرداح. الضخم: والسرداح. األرض الواسعة: والسرداح. األرض اللینة:  السرداح- ١

 ).سردح(، واللسان والتاج ٢٨٤، وأبنیة الزبیدي ٢٦٥أبنیة السجستاني 
  .وھو تحریف". جلباب:"١في طو. ١٨٨، وأبنیة الزبیدي ٣انظر أبنیة السجستاني . نبت تدوم خضرتھ بالصیف: الحلبالب - ٢
 ).بعر(، واللسان ١٦/٤انظرالمخصص .  عمود من َأْعِمدة الِخباء:ْرُبعاَوىاُأل - ٣
 ).سلق(وانظر اللسان والتاج . وقد مر. ألقاه على قفاه: وسلقاه.  جعلھ ُمْسَتْلِقیًا: أي؛َسْلَقى بناَءه - ٤
 .وھو خطأ". َأَجَأَوى:"٢في طو). جأى(، واللسان ١٥/١٦٤انظر المخصص.  ُكْدرة في ُصْدَءٍة : وقیل،ُغْبرة في ُحْمرة: ؛ وھوالَجَأىمن  - ٥
 .وھو تصحیف". اعرندى:"في األصل ودو. ٣٣٢انظر أبنیة الزبیدي . لنعاُس؛ إذا غلبھاغرنداه ا: یقال - ٦
  .٤٧٤-٢/٤٧٣ كالم التنبیھین في مر - ٧
  ).عوى( انظر اللسان والقاموس ).عا(نھ بقولھ أ إذا دعا ض؛عاعى:  یقال- ٨
، والتاج ٢/١٣٥انظر المخصص.  المختلطةِإذا َسِمْعت َأْصَواَتُھْم: َضْوَضى الرِّجاُل َضْوضاًة وَضْوَضاًء : ُیَقاُل.  من الضوضاء؛ وھي الجلبة- ٩
  ).ضوض(
 ".والثالث:" في ط- ١٠
لم أجده في القاموس، ولعل ذلك نكتة قول : عقنقى:"٤/١٧٦٨وفي صب ". عقنقى"ولم أقف علیھما وال على ". عنقى:"١وفي ط". عفنقى:" في د- ١١

 ".على ألفھ بأنھا منقلبة عن أصل أن وزنھ فعنعلومقتضى الحكم ". إن وجد في كالمھم"الشارح 
 .١/٢٣٥والممتع . ٦٦-٦٥انظر المنصف . أدیم مرطّي: والعكس عند من یقول.  فاأللف زائدة، والھمزة أصلیھ فیھ- ١٢
 .١/٢٥٠، والممتع ٢٣٧ انظر التكملة للفارسي - ١٣
  .وھو تحریف". وإن . معز"بدًال من " معزوان:"١ في ط- ١٤
 ".انتھى"ط، وص زیادة  في د، و- ١٥

 ب/٣٧١
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 ]اليالْـا كَـوـذَا واوـإنْ لَ وقَعي اـم         ما هي ـكَما ف"ـييؤٍـؤ" و"عوعاـو"[  

)اوالْوا كَذَا واليو(مثلُ:١ أي كُأنّ يف  األلف المنهما إذا ص حبأكثر م نأصلني ح كبزيادته م ) إنْ لَم
 وع، فهذا الن٣إذا صوت) ووعوعا (،٢ق يشبه الباشبٍ ذي خملَ طائرٍ اسم؛) يؤيؤٍكَما هما في (،ينرمكر) يقَعا
يكَحمحروفه كلِّ فيه بأصالة ها كما حكبأصالة حروف م "سمِسم."   

والتلٌّ كُ: فتقول،ابق يف األلف يأيت هنا أيضاًقسيم السم أحوالٍ الياء والواو له ثالثةُن :   

   .٤"قٍوس" و،"تيب"ـ ك،لٌ أصلني فقط فهو أصبح صفإنْ

   .٥تقدم كما رِ املكرنائي يف الثُّإالَّ  فصاعداً مقطوعاً بأصالتها فهو زائد ثالثةًبح صوإنْ

 ٦ منهمارِدصملُ بزيادة امك حةًردص أو ميماً م مهزةًلُمتح املُكانَ  فإنْ،الًتمحني وثالثاً ملَ أصبح صوإنْ
الياء والواو حنووأصالة : "أيو، ٧"عد"مزعلى أصالة املُ دليلٌ يدلَّأنْ إالَّ ،٨"دو صرِدأَ" :هما كما يف وزيادت٩"قٍلَو 
عند ميقولُن : "أُلقأي؛"وقألُ فهو م :ج أَ"، وكما يف ١٠ فهو جمنونٌن؛"لطَيل ما متقدم إِ" : قوهلم فيهنْلط." 

 ١١ وال،ه ليس يف الكالمألن "ليعفَ" ال ،"لٌلَعفَ"هما  وزن فإنَّ،"نيدم" و،"ميرم"أو أصالة اجلميع كما يف 
"فْموإالَّ،"لع اإلعاللُ وجب  .  

 :و كما يف حن، على خالف ذلك دليلٌم يدلَّا لَ الياء والواو م بأصالته وزيادةمكمها ح غريلُم احملتكان وإنْ
"يهيوهو احلَ؛"ر جاجوقال ابن . ١٢لبر الصر١٣الس :"اليهيراسم م أمساِءن ١٤، قال"ل الباط: "ما زادوه ألفاً ورب

 فيه بزيادة /يض قُفإنه .ابِر السن م: أي؛ريه الين مبذَ أكْ:١٦، يقالراب هو الس:١٥ وقيل"."ىريهي" :فقالوا
   ."رمحي" : يف زيادا يف حنو وال خفاَء".لّيعفَ"ه ليس يف الكالم ألن ؛ةالثّانيدون الياء األوىل 

                                                
 .٤٧٦-٢/٤٧٥ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١
 ). یأیأ( انظر الصحاح واللسان - ٢
انظر اللسان . َوْعَواٌع:  وكلُّ صوٍت مختلٍط.وقد ُیَقاُل ذلَك في َغْیِر الَكْلِب والذِّئِب. َوْعَوع الكلُب والذئُب َوْعَوعًة وَوْعواعًا َعَوى وَصوََّت :یقال - ٣

  ).وعع(والتاج 
  ".َسوط:" في د، وط، وص- ٤
  ".في المتن" في د، وط، ص زیادة - ٥
  ".فیھما:" في د- ٦
 .وَأْیَدَع الحجَّ على نفسھ، أي أوجبھ، وكذلك إذا تطیََّب إلحرامھ. قیل غیر ذلك و. ھو َخَشُب الَبقَِّم: وقیل. ِصْبٌغ َأحمر:اَألیدعو. لزعفراُنا: األْیَدُع - ٧

  ).یدع(الصحاح واللسان و ،١٠٥ أبنیة الزبیدي انظر
 ). زود(ن انظر الصحاح واللسا. وعاء ُیجعل فیھ الزاد؛ وھو طعام المسافر:  المزود- ٨
 .وھو خطأ. بضم الھمزة" أولق:" في األصل ود- ٩
 ).ألق( انظر الصحاح واللسان والتاج - ١٠
  .وھو تحریف". إال:" في د- ١١
 ).ھیر(، والصحاح واللسان ١٩٩ انظر أبنیة الزبیدي - ١٢
  .١٩٠، وأبنیة الزبیدي ١٣٤ وانظر أبنیة السجستاني .٣/٢٠١ األصول - ١٣
 .٣/٢٠١ األصول - ١٤
  ).ھیر( ممن قال بذلك الجوھري في الصحاح - ١٥
  .١/٣٨٢ القول في مجمع األمثال - ١٦

 أ/٣٧٢
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 الياء  فيه بأصالة الواو وزيادةيض قُفإنه . هو القصري أيضاً:٣وقيل. ٢ وهو اسم موضع؛١"تيوِعز"وكما يف 
الً يف  ال تكون أصألنّ الواو" فعليالً"، وال لكالمه ليس يف األن "الًيوِعف" وزنه  يكونَه ال ميكن أنْألن ؛التاءو

  . "يترِفْع" مثل "يتاًلعف" وزنه  يكونَ أنْنيع فت، تصري بغري المٍ الكلمةَألنّ ٥"تاًيوِعف"، وال ٤بنات األربعة

 ، ورابعةً"يبضقَ" : حنوثالثةً، و٨"مغيض" : حنو، وثانية٧ً"عملْي" : حنو٦ أوىل يف االسمزاد الياء تأنّواعلم 
. ١١"ةيانِوزخن" : حنو، وسابعةً"يساطنغم" : حنو وسادسةً:قيل. ١٠"سلَحفية" : حنو، وخامسة٩ً"يةرِحذْ" "حنو

 :و يف أبنية األفعال حن"لَيعفَ" أثبت ن عند م، وثالثةً"رطَيب" : حنو، وثانيةً"برِضي" : أوىل حنووتزاد يف الفعل
"رهلْقَ" : حنو، ورابعةً"أَيسيحنو، وخامسة١٢ً"ت : "لْقَتسيحنو، وسادسة١٣ً"ت : "لَاسقَني١٤"ت .  

 : حنو، وخامسة١٥ًً"ةقُوعر" : حنو، ورابعةً"وزجع" : حنو، وثالثةً"رثَوكَ" : حنو ثانيةًوالواو تزاد يف االسم
 ، ورابعة١٧ً"روهج" : حنو، وثالثة١٦ً"لَقَوح" : حنوثانيةً: وتزاد يف الفعل. "ىاوعبرأُ" : حنو، وسادسةً"ةوسنلَقَ"
  . "نَدوداغْ" :حنو

  : ١٨تنبيهان

 رد اطَّت مضمومةًيد زِها إنْألن :٢٢ وقيل.هالقَث ل:٢١ قيل. أوالًزاد ال ت الواوأنّ ٢٠ اجلمهورِ مذهب:١٩األول
كان  وإنْ، فكذلك أو مكسورةً،هامهزمفتوحةً ، أو املكسورة أقلَّ مهزفيتطر ألنّ ؛ق إليها اهلمزاالسم ي ضم 
صغريه يف لُأوالتوالفعل ي ضملُ أوا كانته عند بنائه للمفعول، فلم/زيادت ؛ رفضوهها مهزةًبِلْ تؤدي إىل قَالًها أو 
  . سِب يف اللَّعوق قد يها مهزةًبلْ قَألنّ

                                                
 .وھو تصحیف". عزویث:"١ في ط- ١
  ).عزا(، واللسان )باب فعلیت: ما ألحق بالخماسي (٣/١٢٤٤ انظر جمھرة اللغة - ٢
 ).عزا(، واللسان ٢٠٤ ھو قول ثعلب كما في أبنیة الزبیدي - ٣
 .، وص١من ط" األربعة...وال فعلیًال " سقط - ٤
 .وھو خطأ". ِفْعونَّیا:"١ في ط- ٥
 ".أّوًال:" في د- ٦
  ).لمع(انظر الصحاح واللسان . والَیْلَمُع ما َلَمَع من السِّالِح كالبیضِة والدِّْرِع:  وقیل. َیْلَمٌع:یقال للسَّراِب - ٧
 ).ضغم(، والصحاح واللسان ٢٠١بنیة الزبیدي انظر أ.  َضْیغمًا: ومنھ سمي اَألسُد، العضُّ الشدید:الضَّْغُم - ٨
، ٢٠٣، وأبنیة الزبیدي ٥انظر أبنیة السجستاني  .َأعلى الجبل ِإذا كان ُصْلبًا غلیظًا مستویًا فھو ِحْذِریٌة: وقیل. الَخِشَنُة  اَألرض الغلیظة:الِحْذِرَیُة - ٩

  .وھو تصحیف". جذریة:"١في طو). حذر(والصحاح واللسان 
 .وھو تصحیف". سلجفیة:"١وفي ط. وھو خطأ. ل بضم الالم في األص- ١٠
  .وذلك خالف ما ذكر في المعاجم.  صّرح الصّبان بتخفیف الیاء فیھا٤/١٧٧٠ وفي صب ).خنز(انظر اللسان والقاموس .  الِكْبُر:الُخْنزواِنیَّة - ١١
 .وھو تصحیف". لسیتف:"في دو).قلس(انظر الصحاح واللسان .  َألبستھ الَقَلْنسوة:َقْلَسْیُتھ - ١٢
 ).قلس(انظر الصحاح واللسان .  أي لبسُت القلنسوة- ١٣
  ).سلق(انظر اللسان والقاموس .  نام على ظھره:اْسَلْنَقى - ١٤
 ).عرق(انظر الصحاح واللسان .  خشبة معروضة على الدلو:الَعْرُقَوُة - ١٥
 .وھو تحریف". حومل:"١ في ط- ١٦
  ).جھر(انظر الصحاح واللسان .  وأعلن بھ رَفَع بھ صوَتھ:؛ أيبھ وَجْھَوَر  بالقولَجَھَر:  یقال- ١٧
  .وھو تصحیف". تنبیھات:"١ في ط- ١٨
 .٤٧٧-٢/٤٧٦ أغلب كالم التنبیھ األول في مر - ١٩
  .٢/٤٧٦، ومر ١/٢١٠، واالرتشاف ١٢٥، والمنصف ١/٢١٣، والخصائص ٢٣٦ انظر مذھب الجمھور في التكملة للفارسي - ٢٠
  .١٢٦  انظر المنصف- ٢١
  .١٢٥ ممن قال بذلك أبو علي كما ذكر في المنصف - ٢٢

 ب/٣٧٢
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وزعمأنّ ١ قومواو  "ورنزائدةٌ"لت ألنّ ؛دور على سبيل النالواو ال تكون أص وهو .الً يف بنات األربعة 
؛ضعيف ه يؤدي إىل بناء ألن"فَونلع"،و.  وهو مفقودحيحأنّ الصالواو الالَّ، وأنّةٌ أصلي مثلها يف  زائدةٌم 

  .٦الًأو  الواوِ زيادة خبالفراً نظائرم آخ لزيادة الالّ فإنَّ.٥"مٍده" مبعىن ٤"هدمل"و ،٣"جٍحفَ" مبعىن ٢"لجحفَ"

 ٨ الياُءرت وإذا تصد".عٍملْي" كما سبق يف  فهي زائدةٌ أصولٍ وبعدها ثالثةُرت الياُءإذا تصد: ٧الثّاين
 وهو أيضاً ، باحلجازكان مسم وهو ا- ٩"عورتسي" كالياء يف لٌ فهي أص يف غري املضارعِ أصولٍوبعدها أربعةُ

اسمرٍ شجي ستألنّ - ١٠ بهاكيادة على  مل يدلَّ االشتقاقالز١٢. يف املضارعإالَّ ١١ه يف مثل  

  )اـقَـقَّـا تحـلُهـيـأْصـةً تـالَثَـثَ      ا ـبقَــم سـيـز ومـمـذَا هـوهكَ( 

ها فهو  بأصالت مقطوع١٤ٍف أحر وبعده ثالثةُر منهما إذا تصد كالأنّ يف ١٣ متساويتان وامليم اهلمزةُ:أي
أَ" : حنو،زائدحو،"دم "م؛"دجِسلداللة االشتقاق يف أكثر الص يادة على رِوالز،فح عليه ما سواهلَم .   

فخرج بقيد التصرِده اً، منهما حشواً أو آخر الواقعفإنقْ ال ييلٍ بدلإالَّ بزيادته ىضه كما سيأيت بيان.   

   .١٦"وشجزرم" و،"لبطَصإِ" :وحنو ،١٥"دهم" و،"لكْأَ" : حنوالثّالثةوبقيد 

وبقيد األصالة حنو: "و،"انأم "معىز."   

١٧قِحقُّوبقيد التحنو : "ه ،"ىطَأرفإنس م١٨ يف املدبوغ بهع: "أْموطر،وم رط؛"يفم ١٩ قالن: "موطأر" 
 فوزنه .ة أصلي ياٍءن واأللف بدالً م زائدةً جعل اهلمزةَ"يطرم" :٢٠ قالن، وم زائدةً واأللفةً أصليزةَجعل اهلم

 الثّاين ووزنه على .التأنيثبه  وش/ةي به مل ينصرف للعلميم لإلحلاق، فلو س وألفه زائدةٌ"ىلَعفَ" األولعلى 
                                                

  .٢/٧٥٢ الحسن األخفش كما ذكر في سر صناعة اإلعراب  أبو منھم- ١
 .وھو تصحیف". فجحل:"١ في ط- ٢
والنَّْعُت . ْجَلْیِن تباُعُد ما بین الرِّ: وقیل . ِن اُعُد ما بین الَفِخَذیَتَب: وقیَل . َتَباُعُد ما بین َأْوَساِط السَّاَقْیِن في اِإلْنَساِن والدَّابَّة : الَفَحُج): فحج( في اللسان - ٣

بعض في  و.، لكنھم لمَّا ذكروُه أوَرْدُتھوعندي أنھ َوَھٌم. باْلَأْفَحِجالَفْحَجُل، َذَكَرُه النُّحاُة وَفسَّروُه ): لفحج( القاموس  وفي.واُألنثى َفْحَجاُء . َأْفَحُج 
   .بدع أن یسمى األفحج فحجًال كما یسمى فنجًالال  و.حجة ھذه دعوى ال دلیل علیھا، ومن حفظ : التعلیقات على القاموس

  ).ھدمل( انظر الصحاح واللسان .َخَلُقالثوُب ال: لِھْدِمُل ا- ٤
  ).ھدم(انظر الصحاح واللسان . الثوُب البالي: الِھْدُم - ٥
  .١/٢١١، واالرتشاف ١/٢٩٢، والممتع ٢١٣-١/٢١٢الخصائص و ،٢/٣٤٩ الكتاب  انظر- ٦
 .٢/٤٧٧ التنبیھ الثاني في مر - ٧
 .في د، وط، وص" الیاء" لیست - ٨
  .٢/٣٤٩ انظر الكتاب - ٩
  ."ھي الداھیة: ویقال": وزاد الزبیدي ).یستعر(اللسان والتاج و، ٣١٧أبنیة الزبیدي و ،٢٤٨ أبنیة السجستاني  انظر- ١٠
 .١من ط" في مثلھ" سقطت - ١١
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٢
  .من د" متساویتان" سقطت - ١٣
 ".فقط" في د زیادة - ١٤
  ).مھد(انظر الصحاح واللسان . وضعھ الذي ُیَھّیُأ لھ وُیَوطَُّأ لینام فیھ وَمْھُد الصبي م؛ َمْھُد الصبّي:الَمْھد - ١٥
  ).مرزجش(انظر اللسان والقاموس والتاج .  َنْبٌت:الَمْرَزُجوُش - ١٦
  ".التحقیق:"١ في ط- ١٧
  .١/٢٣٥، والممتع ٦٦-٦٥ انظر المنصف - ١٨
 .٢/٣٤٤ كسیبویھ في الكتاب - ١٩
 .٦٦ كاألخفش كما ذكر في المنصف - ٢٠

  
 أ/٣٧٣
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 :هم قالوا فإن،ه أكثر تصاريفَألنّ ؛ أظهراألول والقول .ة ووزن الفعلصرف للعلميي به مل ينم فلو س،"لعأفْ"
 :، وقيل أيضاًهتتب إذا أن"ض األرتطَآر" و،ه إذا أكلت"لُ اإلبِتطَأر" و،ىطَه باألرت إذا دبغ"مي األدتطْرأَ"
   .١ىطَ األر إذا أنبتت"ض األرتطَرأَ"

 ن هو م:٣ وقيل. والواو زائدةٌلٌ، فاهلمزة أصن إذا ج"ألوق فهو مأُلق"ن  هو م:٢ه قيلألن ؛"قلَواَأل"وكذا 
"لوق"زائدةٌ فاهلمزةُ، إذا أسرع أفْ" ووزنه ،لٌ والواو أصل و".لعاألو٤ح أرج.   

 ،٨"ىلَفَأج"ـ ك"ىلَعأفْ"ه  وزن يكونَ بني أنْ دائر- ٧يءد رمرِ التن م لنوعٍ- ٦"ىكَتواَأل" ٥وكذا
   .٩"ىلَزوخ"ـ ك"ىلَعوفَ"و

  . كما مرالزيادةُ ح األرج ولكن،١٠الزيادة و األصالةةُلَمتحه م ميم فإنّ،"ىوسم" :وخيرج به أيضاً حنو

  : تنبيهات

 على ه دليلٌض يعارِما لَين مني املذكوررفَ احلن م املذكورةَ القيودلَمكْا است بزيادة ممِكْ احلُ حملُّ:١١األول
األصالةم فإنْ.ه وحنوِ اشتقاقٍن ه دليلٌ عارضعلى األصالة ع بِلَم قْمتضكما يف ميم ليلِى الد ،"رم١٢"لج، 

   . أصول بعدها ثالثةَأنّ بأصالتها على مك ح،١٤"ىزعرم" و،١٣"ورفُمغ"و

 إذا "بو الثَّكائ احلَلَجرم" : لقوهلم؛لٌه أص ميمأنّ ١٦النحويني  وأكثر١٥ِيبويه س فمذهب"لجمر" أما
نسجهم وى بِشويٍشاملُ: ١٧ قال ابن خروف.لراجِقال له املَ يمرثَ:١٨لُج وبوهي ،لِ كاملراجِ يعمل بدارات 

                                                
  ". َألن َألف َأْرَطى َأصلیة؛ وِإنما ھو آَرَطْت بَألفین. َأْرَطْت لحن:قال َأبو الھیثم:"ما، وفیھ)أرط( اللسان والتاج انظر - ١
  .١/٢٣٥صفور في الممتع ، وابن ع١٠-١/٩ابن جني في الخصائص ، و٢/٣٤٤ سیویھ في الكتاب  ممن قال بذلك- ٢
 . ١/١٩٤، والكسائي كما ذكر في االرتشاف ١/٩جاج كما ذكر في الخصائص ز ممن قال بذلك ال- ٣
  .٢٣٢ وأجاز الفارسي الوجھین في التكملة - ٤
  ".كذلك:"١ في ط- ٥
  .وھو تصحیف". األونكى:" في د- ٦
 ). وتك( واللسان والقاموس ،٥٣انظر المقصور والممدود البن والد . تمر الشھریز:  وقیل- ٧
وأبنیة الزبیدي ، ٥٣، والمقصور والممدود البن والد ٣٨ انظر أبنیة السجستاني . وھو أن تدعَو الناس إلى طعامَك عامًَّة؛األْجَفلىدعوتھم :  یقال- ٨

  ).جفل(، والصحاح واللسان ١١٥
 .١/٢١١، واالرتشاف ١/٢٩١، والممتع ٢٣١التكملة ، و٢/٣٤٤ الكتاب  انظر- ٩
 لم ُیْصَرف في حدِّ "ُفْعلى"لو كان  ؛ ألنھ"ُفْعلى"ولیس " ُمْفَعل"الذي ھو اسم أعجمي وزنھ " موسى" أن ٣٤-١/٣٣ في الشیرازیات للفارسي - ١٠

لف في موسى الحدیِد منقلبٌة األ، و"ُمْفَعل"وموسى الحدید وزنھ أیضًا . "ُفْعَلى" ولیس "ُمْفَعل"النَّكرة ففي اجتماعھم على صرف النكرِة ِداللٌة على أنھ 
 النضمام  ولم یصرفوا موسى الحدید. ألنھ لیس في الكالم مثل َوَعْوُت؛ ولیست بمنقلبة عن واو كالتي في َأْغَزْیت،"َأْفَعُل" "َأْفَعى"عن یاٍء كما أنَّ 

): موس(وفي اللسان ". أي َحَلْقت بالُموَسى:  من َأْوَسْیتُموَسى الحدیِد ُفْعلى: "١٥/١٩٥وفي المخصص  .التأنیث فیھ كالتأنیث في عقرب، فالتأنیث لھ
، واالرتشاف ١/٢٤٨وانظر الممتع ". ُمْفَعل"ووزنھا " َوسى"ومن جعلھا من أوسیت أي حلقت فھو من باب ". ُفعلى"الموسى من الحدید فیمن جعلھا 

١/٦٧.  
 .٤٧٨-٢/٤٧٧ انظر مر - ١١
  ). رجل ( والقاموس انظر اللسان.  وھو المشط. الماء ھو اِإلناء الذي ُیْغلى فیھ:الِمْرَجل - ١٢
 ).غفر(، واللسان ١٤/١٩٩انظر المخصص .  من الصَّْمغ الذي یقع على الشجر وفیھ َحالوٌةَضْرٌب:  المغفور- ١٣
 ).رعز(انظر اللسان .  الزََّغُب الذي تحت شعر العنز وھو- ١٤
  .٣٤٦-٢/٣٤٥ الكتاب - ١٥
 .١/١٩٧تشاف ، واالر١/٢٤٨ انظر الممتع - ١٦
 .٢/٤٧٨ انظر قول ابن خروف في مر - ١٧
  .وھو خطأ". المرجل:"في طو). مرجل(انظر الصحاح واللسان والقاموس  .ضرٌب من ثیاب الَوْشِي: الُمَمْرَجُل - ١٨
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 وجعل ، املذكورِلِ اعتماداً على األص"لجرم"يم  إىل زيادة م١ وقد ذهب أبو العالء املعري.حاس الندورقُ
صريفها يف ثبوتكثبوت ميم الت "تمكَسن"املَ من كَسنو،ة "تمنلَد"م و، املنديلن "تمدرع"دإذا لبس امل عةَر، 

 :٢ قال أبو عثمان،"عردت" و،"لَدنت" و،"نكَّست" يف هذا  األكثرألنّ ؛ له يف ذلكجةَح وال .وامليم فيها زائدة
يف كالم العربِهو األكثر  .  

وا بهذَ" : لقوهلم؛لٌ أصأنها واآلخر . زائدةٌ امليمأنّ أحدمها : فيه قوالن٣ فعن سيبويه"ورفُغم" /وأما
يتمفَغجيمعون املُ: أي"ونَر وفُغ،روهو ضر بم ٤ الكمأةن .  

 : لقوهلم؛لٌ أصأنها إىل ٦الناظم منهم  قوم وذهب.ه زائدةٌ ميمأنّ إىل ٥ سيبويههب فذ"ىزعرم" وأما
"كاٌءسم مرعدون "ز "مر٧"زع.   

ه  غريِ لدين٩ِبعاًاه ت دين٨]جيعل[ الّذي و، رأيهفعه لضعاً لغريِب ت يكونُالّذي وهو - "ةعمإِ"وكما يف مهزة 
 ،ه صفةٌألن ؛"ةلَعفْإِ" ال "ةلَعف"ه  فوزن أصولٍ بعدها ثالثةَ بأصالة مهزته على أنّمك ح- ١٠انهرب  غريِنه مدويقلِّ

  . ١١"ةلَعفْإِ"وليس يف الصفات 

 : ويقال أيضاً، رأيهفعه لضر يأمن م يأمتر لكلِّالّذي وهو ،ماًكْى وح وزناً ومعن"ةعإم" مثل ١٢"ةرمإِ"و
  . ١٣"رمإِ" و،"عمإِ"

 نى منثْتس وي. بدليلٍإالَّني ترني وال متأختهما متوسطَم بزيادتكَحهما ال ي أن)اقَبس( :هأفهم قولُ: ١٤الثّاين
   . كما سيأيت يف كالمه، أصلنين م بعد األلف وقبلها أكثرةُر املتأخذلك اهلمزةُ

                                                
ولد ومات : لتنوخي المعريأحمد بن عبد اهللا بن سلیمان، اوأبو العالء المعري ھو . ٢/٤٧٨، ومر ١/١٩٧ انظر مذھب أبي العالء في االرتشاف - ١

، كان متضلعًا من فنون األدب، قرأ النحو واللغة على أبیھ بالمعرة .أصیب بالجدري صغیرا فعمي في السنة الرابعة من عمره .في معرة النعمان
. ھـ٤٣٠توفي سنة . وغیرھا). بيشرح دیوان المتن(، و)رسالة المالئكة: (، ومنھاولھ التصانیف الكثیرة المشھورة والرسائل المأثورةونظم الشعر، 

  .١/١٥٧، واألعالم ١/١١٣انظر وفیات األعیان 
، ٢٤٢-١/٢٤١، والممتع ٤٣٣-١/٤٣٢سر صناعة اإلعراب و ،٢/٣٤٤ الكتاب وانظر. ١٣٨ انظر قول أبي عثمان المازني في المنصف - ٢

 .١/١٩٩واالرتشاف 
 من  فقد ذكر كالم سیبویھ٥٨٩-٥٨٨ وانظر أدب الكاتب .بویھ بالمثال في كتابھولم یصّرح سی. ٢/٤٧٨مر و ،١/١٩٧ االرتشاف  كذا ذكر في- ٣

  ".مغفور" ومّثل بأمثلة منھا ٣٢٩-٢/٣٢٨الكتاب 
ولیس في الكالم : "١/٩٩ ابن قتیبة في غریب الحدیث قال. غرود الُمھالصواب أنلیس المغفور بضرب من الكمأة، وو. ٢/٤٧٧كذا ورد في مر  - ٤
ى معن تفسیر  فيتقدمما انظر و ).غرد(، واللسان ٥٨٩أدب الكاتب وانظر ".  وھو ضرب من الكمأة؛غرودغفور وُمال ُمإلمیم  بضم ا"فعولُم"
  . في الصفحة السابقة"مغفور"
 .٢/٣٤٤، ٣٢٥ -٢/٣٢٤ الكتاب - ٥
  .٢٠٥٩-٤/٢٠٥٨ شرح الكافیة - ٦
 . ان بتشدید الزاي في ممرعز ومرعز صّرح الصّب٤/١٧٧٣ في صب - ٧
  .ط، وص زیادة من د، و- ٨
  ".بعًات:"د، وط، وص في - ٩
  ). أمع(، والصحاح واللسان ٢٣٧ انظر أبنیة الزبیدي - ١٠
 .٢٣٢ انظر التكملة - ١١
 .وھو خطأ". إمرأة:"١ في ط- ١٢
 انظر أبنیة السجستاني .ٌة، أي شيٌءما لھ إمٌَّر وال إمََّر: یقال. الصغیُر من َوَلِد الضأِن؛ واألنثى إمََّرٌة: واإلمَُّر أیضَا). أمر( انظر الصحاح واللسان - ١٣

 .٢٣٧، وأبنیة الزبیدي ١٩٢
  .٤٧٩-٢/٤٧٨ أغلب التنبیھ الثاني في مر - ١٤

  
  

 ب/٣٧٣
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   ".أَطَنباح" و،١"لٌأَمش" :ةردص مري وهي غ اهلمزة فيه بزيادةمك ما حفمثالُ

   .ه وباب"مقُرز"، و٢"صمالَد" :ةردص م وهي غري امليمِ فيه بزيادةمك ما حومثالُ

 "شأْمل" و،"ألشم": ٣ لغاتها، وفيها عشرها يف بعض لغاتها سقوطُ على زيادة مهزتليلُ فالد الشمألُأما
 "لمش" و، بفتح امليم"شمل"ني، و بفتح الش"ولمش"، و"الذَقَ" على وزن "شمال"و مزة على امليم،بتقدمي اهل
 ،"لويِطَ" على وزن "شميل" و،"ابتك" على وزن "شمال"، و٥"لقَيص" على وزن "لميش" امليم، و٤بسكون

 / إذا"يح الرتلَمش" : بقوهلم"ألمش" على زيادة مهزة ٧ه وغري٦ عصفور ابن واستدلَّ.م بتشديد الالَّ"شمأَلّ"و
هبتش االًم.واع رِتضيكونَه حيتمل أنْ بأن هلُ أص: "شفَ"تألَم ن٨تلَق،االستدالل به فال يصح  .  

   .٩ إذا انتفخ"هنطْ بطَبِح" : يقال،"طباحلَ"ها يف  على زيادة مهزته سقوطُليلُ فالد"أَطَنباح" وأما

 عرد" :قوهلمل فَ- اق وهو الرب؛"صليمد" و،١١]صلمود[ ،صالمد" :١٠ ويقال فيه- "صالمد" وأما
دالص،ود ليو،"ص "لَدصأنّ إىل ١٣ وذهب أبو عثمان.١٢"ه أناتيف  امليم "دصالم"لٌ أص،وإن وافق  "يف "الصاًد 

   ."رطْب وس،طبِس"ب  بان فهو عنده م،املعىن

 نها مألن ف؛١٧"دردم" و،١٦"محفُس" و،"مزِضر" و،١٥"مقلْد" و،"مهتس" : حنو،١٤ه وباب"مقُرز" وأما
"الزو،"ةقَر "السو،"هت "االن؛"القدرِ" و، وهو اخلروجالضناقةٌ" : يقال،١٨ وهو البخيل؛"زض قليلةُ: أي؛١٩"مزِر  
  ."درِ ود،دردأَ" : منه والوصف،٢١ وهو عدم األسنان؛"درالد" و،"احسفاالن"، و٢٠نِباللَّ

                                                
  ).شمل( انظر الصحاح واللسان . الریُح التي تُھبُّ من ناحیة القطب:الَشماُل وھي - ١
 ).دلمص(، واللسان ٢٢٤، وأبنیة الزبیدي ١٧٣انظر أبنیة السجستاني . الَبّراُقالّلماع :  الدالمص- ٢
  .٢/٤٧٩ومر ، ٢/٢٤٢واللباب ، ٢٢٣أبنیة ابن القطاع و ،)شمل(لصحاح ، وا١٢٠ أبنیة الزبیدي  انظر- ٣
 ".بإسكان:" في د، وط، وص- ٤
 ).صقل(انظر الصحاح واللسان . والجمع الَصیاِقَلُة .الذي یصقل السیف:  الصیقل- ٥
  .١/٢٢٧ الممتع - ٦
  .١٥٥-١٥٤في المنصف ، والمازني وابن جني ٢٣٣الفارسي في التكملة ، و١/٥٨كالمبرد في المقتضب  - ٧
 ".فنقل:"في د، وط، وصو". نقلت حركة الھمزة إلى المیم ثم حذفت الھمزة: أي: "٤/١٧٧٥في صب  - ٨
  ).حبط(، واللسان ٣/٣٣٨ انظر المقتضب - ٩
 ). دلص(انظر اللسان والتاج  .ُدَلِمٌص: ویقال أیضًا - ١٠
  . زیادة من د، وط، وص- ١١
  .٢/٢٥٣، واللباب ١٥٦، والمنصف ٢٣٨، والتكملة للفارسي ٣/٢٠٨، واألصول ١/٥٩ انظر المقتضب - ١٢
  .١٥٦ انظر قول أبي عثمان في المنصف - ١٣
  .٦١ انظر الكالم عن زرقم وبابھ في الكنز اللغوي - ١٤
انظر أبنیة السجستاني . بھا ویسیل لعاألنھا ال أسنان لھا فلسانھا یخرج من فیھار، وكسرت أسنانھا من الكبت وھي المسنة التي ؛ دلقمناقة :یقال - ١٥

 ). دلق(، واللسان ٢٢٤، وأبنیة الزبیدي ١٧٣
 ). فسحم(انظر الصحاح واللسان .  واسع الصدر:رجل فسحٌم - ١٦
 ).دردم( انظر الصحاح واللسان . التي ذھبت أسنانھا الناقة المسنة:الدِّْرِدُم - ١٧
  ).ضرز( انظر الصحاح واللسان - ١٨
 . والمثبت ما في د، وھو الصواب ".ةة ضرزناق:" األصل وط، وص في- ١٩
 ).ضرز(، واللسان )ضرزم( انظر الصحاح .ُمِسنَُّة وفیھا َبقّیة َشباٍب ھي الِضْرِزمناقة :  وقیل أیضًا- ٢٠
  ).درد( انظر الصحاح واللسان - ٢١

 أ/٣٧٤
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 يف أحدها كان بل ،ها مجيع تأصيلُق مل يتحقَّهما إذا سبقا ثالثةً أن)اقَقَّحا تهيلُصأْت( :ه قول٢ُأفهم: ١الثّالث
 ، وهو املعروف،٥التسهيل به يف ٤صرح ما ٣ خالف، وهو بدليلٍإالَّهما  بزيادتمِكْ على احلُمدقَ ال ينهأ ،احتمالٌ

ماهلمزةَأنّ ن إذا سبقا ثالثةَ وامليم أحرف يادةَ وها حيتمل األصالةَ أحدهأ الزني كَحمبزيادة وامليمِ اهلمزة وأصالة  
 ،"ىوسم" وميم ،"عدأي" و،"ىعأفْ"  بزيادة مهزةمك ولذلك ح. خبالف ذلك دليلٌ يقومأنْ إالَّل متحذلك املُ

   . زائدةٌأنهاما ه أصح؛ قوالن٧ عن سيبويه"نجم" وجاء يف ميم .٦"دوزم"و
 م بأصالة مهزةكقتضاه كما حم بِمك حلِمتح ذلك املُ على أصالة اهلمزة وامليم وزيادةليلُ الد دلَّفإنْ

"فيمن قال"ىطَأر : "أدمي موطأر"،أَ"  ومهزةأُ" :٨ فيمن قال"قلَولقكما سبق"ألوق فهو م ،ميم  وبأصالة 
"مهو،٩"دد "أْم١٠"جج؛ني أحد املثلَ، وزيادةلكان ه زائدةً إذ لو كانت ميم "فْموأجاز . جيب إدغامه/ فكان"الًع 
يف ١١ريايفالس "مهو،"دد "متكونَ أنْ"جأج كُّ فَ ويكونَ، زائدةً امليمهاًاذّما ش،كما فك  "١٢ يف قوله"لَّاألج:  

  لِـلَـ األجيلـ الع ِهللادـم احلَ-٣٠٨
 ، ورابعةً"لأَمش"ـ ك، وثالثةً"لمأْش"ـ ك، وثانيةً"رمحأَ"ـى كلَو أُ يف االسمِ اهلمزةُزاد ت:١٣الرابع

 ، وسابعةً وهي بلد؛"اءبرقْع"ـ ك، وسادسةً"اءرمح"ـ ك، وخامسة١٤ً وهو القصري؛"طائطَح"ـك
  . اس الن:اءاسنر والب؛١٥"اءاسنرب"ـك

وامليمزاد أُ تـى كلَو"مرـ ك، وثانية١٦ً"بح"دامـ ك، وثالثة١٧ً"صل"لَدـ ك، ورابعة١٨ً"صم"زمقُر" ،
 "مارِبض" يف أنها  إىل٢١ عصفور وذهب ابن.٢٠قلْ اخلَةُد وهو ش،رِبه من الضألن ؛١٩"مارِبض"ـ كوخامسةً
ةٌأصلي.قال يف الص ٢٢احح:الض ارِبم بالضمالش قِلْ اخلَديدم اُألن سانتهى .د.  

                                                
  . ٤٨١-٢/٤٨٠التنبیھ الثالث في مر  أغلب - ١
 .وھو تحریف". أنھم:"١ في ط- ٢
  .، وص١من ط" خالف" سقطت - ٣
  ".جزم:" في د، وط، وص- ٤
٢٩٥ - ٥. 
 ".مرود:" في د- ٦
وانظر  ".فْعل في َمفعول ومفَعل ونحوھماالمیم زائدة الزمة لكل : " قال٢/٣٤٩وفي . ٢/٣٣٠ صّرح سبویھ بأصالة المیم في مجّن في الكتاب - ٧

  .٢٨١-٢/٢٨٠، ومر ١/١٩٦االرتشاف 
  .من د" قال...أدیم" سقط - ٨
  ). مھد(، واللسان ٢٣٨، وأبنیة الزبیدي ١٩٨انظر أبنیة السجستاني .  اسم امرَأة:َمْھَدد - ٩
 .وھو تصحیف". مأجح:"١وفي ط". مأحح:"في دو).  مأج(انظر القاموس والتاج . وضعماسم : مأجج - ١٠
 .٢/٤٨١، ومر ١/١٩٦ انظر رأي السیرافي في االرتشاف - ١١
، ٤/٥٩٥، وشا، والمقاصد ٩/٧٣، واألغاني "الحمد هللا الوھوب المجزل: "بروایة ٥٧/ ١الطرائف األدبیة  الرجز ألبي النجم في مجموعة - ١٢

. ٣/٩٣، والخصائص ٣/٤٤٢، واألصول ١/١٤٢، والمقتضب ٢٣٠وھو بال نسبة في نوادر أبي زید . ٦/٢٣٨، والدرر ٣٩٤/ ٢وزھر، والخزانة 
  .األعظم: واألجّل. ٥١٣ ، وسیو٢/٤٠٣، وزھر ٩/٤٤٥، وشا ٤/٣٥١ورد في ھشا 

  . ٢/٤٨١التنبیھ الرابع في مر  أغلب - ١٣
  ). حطط(، والصحاح ١٢٠، وأبنیة الزبیدي ٤١ انظر أبنیة السجستاني - ١٤
  .وھو خطأ؛ لیس الختالف المعنى ولكن المثال یقتضي زیادة الھمزة سابعة". براساء:"وفي د. وھو خطأ.  وردت في األصل بضم الباء- ١٥
 ). رحب(انظر الصحاح واللسان . ُكنیُة الظلِّ: وأبو مرحب. اسم رجل:  َمْرَحب- ١٦
 ".ُدَمِلص:" في د، وط، وص- ١٧
  ).دلص(ج  والتا والقاموس انظر اللسان.ورأٌس ُدَلِمٌص أْصَلُع.  كُدالِمص؛ وھو البّراقُدَلِمٌص - ١٨
 .وھو تصحیف". ضیارم:"١ في ط- ١٩
 ).ضبر( انظر اللسان والقاموس - ٢٠
 .٢٤٤-١/٢٤٢ الممتع - ٢١
  ).ضبرم( الصحاح - ٢٢

  
 ب/٣٧٤



 

406 
 

  )ا ردفـنِ لَفْظُهـرفَيـن حـر مـأكْثَ       ف ـد أَلـر بعـز آخـمـذَاك هـكَ( 

 : حنو،نيفَر حن م أكثر تلك األلف قبلَراً بعد ألف آخا وقعت إذاطّراد أيضاً ب بزيادة اهلمزةمكَح ي:١أي
"حمو،"اءر "لْعقُ" و،"اءبفُرفخرج بقيد ".اءص )رالواقعةُ اهلمزة٢ُ)آخ الواقعةُ"قبلها ألف" وبقيد .وِ يف احلش  
آخه ، ألفراً وليست بعدفإنىقض ال يكما سبق يف  بدليلٍإالَّني  بزيادة هات "طَحو،"طائ "احبوبقيد ".أَطَن 
 ،لٍ أصن ملٌ أو بدلٌه أص فاهلمزة يف ذلك وحنوِ".اءدرِ" و،"اءسك" و،"اءش" و،"اءم" : حنو)نِيفَر حن مرثَكْأَ(

  . ال زائدة

  : ٣تنبيه

 قبل الّيت  احلروف بأصالةعط سواء قُ،ها يف ذلك بزيادتمكَح ي اهلمزةَأنّ) أَكْثَر من حرفَينِ( :مقتضى قوله
هالِّ كُاأللف،قُ أم طعبأصالة ح فَرألنّ ؛ وليس كذلك.الثّالثل ني واحتمما آخ ه مهزةٌربعد بينها وبني  ألف 

الفاء حرفم شدالَّ" : حنودو،٤"ءس "ح٥"اءوأو حرفان أحدمها ل ،حنوني : "زِيقُ" و،٦"اءزه، "اءوبفإنم حتلٌم 
وزي/ألصالة اهلمزة ادةوللعكس،نيني أو اللِّ املثلَ أحد .   

 كان ت زائدةًلَع ج وإنْ.٧ةايو احلَن م"االًعفَ" "اءوح" و،"االًعفُ" "ءالَّس" كان ةً أصليت اهلمزةُلَع جفإنْ
"فُ" "ءالَّسو،"ءالَع "حفَ" "اءوءالَع"م احلُن وفإنْ.ة تأي ٨داالحتمالني بدليلٍ أحد ح كلْ به وأُمغياآلخ ولذلك .ر 
حكعلى م "حنَّأ ب"اءوه زائدةٌ مهزتإذا مل ي صرفوبأن ،لٌها أصرِ إذا صحنو،ف : "حللَّ"اءو ذاتي يعاين احلي. 
 ن مرثَكْأَ" :الناظم فلو قال ".ءالَعفُ" ن م أكثربات يف الن"االًعفُ" ألنّ ؛الًه أص مهزت تكونَ أنْ"ءالَّس"ى يف لَوواَأل
  ٩. لكان أجود"نِيلَصأَ

  

  

                                                
 .٥٤٢-٥٤١/ ٢، وعق ٢/٤٨٢ مر  انظر- ١
  ".بقید اآلخر:" في د، وط، وص- ٢
  .٤٨٣-٢/٤٨٢ التنبیھ بتمامھ في مر - ٣
 ).سلل( انظر اللسان والقاموس .ءٌةْوُك النَّْخِل، الواِحَدُة ُسّالَش: ُءالُسّال - ٤
  ).حوا(انظر الصحاح واللسان .  یجمع الَحیَّات:َحوَّاٌء وحاٍوورجلٌ .  رجل َأْحَوى وامرَأة َحوَّاُء: یقال، ُسْمرة الشفة:الُحوَّة - ٥
 ًا قد تكون مصدرالزِّیزاُء: وقال أبو علي. الزِّیزاُء اَألَكَمُة الصغیرةو.  َأطراف الریش:الزِّیزاُءو.  واحدتھ ِزْیزاءٌة، األرُض الغلیظُة:ْیزاُءزِّال - ٦
 ).زیز(، واللسان ٦٦-١٥/٦٥انظر المخصص .  أي أسرْعت؛"َزْوزیت"ـل
انظر اللسان . ، َأو ِلُطوِل َحیاِتھاانقباضھا: ؛ أي ومنھ الَحیَُّة، ِلَتَحوِّیھا:ِھ َحیا وَحواَیًة، واْحَتواُه واْحَتَوى علیھ َجَمَعُھ، وأْحَرَزُه، قیلَحواُه َیْحوی - ٧

  ).حوا(والقاموس 
 ".تأكد:" في د - ٨
واعترضھ الحفني بأن ھذا أیضًا ال یفید . لف ثالثة أحدھا محتمللیخرج ما ردفت فیھ األ: أي" أجود...لو قال الناظم"قولھ :"٤/١٧٧٨ في صب - ٩

وُیدفع بأن المعنى أصوًال أكثر من أصلین بقرینة . اشتراط تحقق أصالة الثالثة؛ ألن قولھ أكثر من أصلین صادق لكون الثالث غیر محقق األصالة
 ".انتھى"وص زیادة في د، وط، و ".فتأمل. فیستفاد منھ االشتراط المذكور) من أصلین(قولھ 

 أ/٣٧٥
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 ]أصـالَـةً كُـفـي" ١غَضنفَـرٍ"فـي اآلخـرِ كاهلَمـزِ فـي      نحـوِ والـنـونُ [ 

 ألف، ٣فَيقْضى بزيادتها بالشرطَني املذكورين يف اهلمزة؛ ومها أنْ يسبقَها: ٢أي) والنونُ في اآلخرِ كاهلَمزِ (
  . ٦"زمان"، و٥"أَمان: "، خبالف حنو٤"غَضبان"، و"عثْمان: "وأنْ يسبق تلك األلف أكثر من أصلَني، حنو

ويشتون لزيادة طُرمع ما ذُالن زيادةُ تكونَر أنْك ما قبل األلف على حرفني ليست بتضعيف ون، فلٍ أصالن 
حـروف  واحكُم بِتأْصيـلِ( : قوله سابقاًن مفادست مرطُوهذا الش.  ال زائدة،لٌ أص٧"انجنجِ" :يف حنو

د شدٌ مفط فيه بني األلف والفاء حر فيما يتوس عيناًالنون بزيادة ىضقْ ينهأه وقد اقتضى إطالقُ. )سـمِسـمِ"
ق ما ذهب إليه فْ على و وهذا اإلطالق".انونع" و،٨"انيقْع" : حنونيٍ لف أو حر،"انمر" و،"انسح" :حنو

 ١٠داللةلها،  على أصالت دليلٌ يدلَّأنْ إالَّ ،"نايقْع" و،"انسح" يف مثل النونهم حيكمون بزيادة  فإن؛٩اجلمهور
معِنص رف "حعلى زيادة نونِ"انس ١١اعره يف قول الش:  

  اظـكَـى عـب إلَدـةً تـلَـلْغـغـم      يـانَ عنـغٌ حسـلـن مبـ مالَأ- ٣٠٩
سهيله ذهب يف لكن١٢التونَ أنّ إىل ١٣ والكافيةيف ذلكالن /يف تساوي االحتمالَ كاهلمزة لْني، فال يى غ
فكان ينبغي له أنْ، بدليلٍإالَّمها أحد يقي ١٤ه بذلك إطالقَد.لبعض امل وهذا مذهب منيتقد.   

١٥هموزاد بعضلزيادت ها آخلِ  مضمومِ يف اسمٍ ال تكونَ وهو أنْ؛١٦راً شرطاً آخراألوم ضعامساً الثّاين ف 
حنولنبات : "رانم"،فُ" ألنّ ؛الً فجعلها يف ذلك أصاالًع"يف أمساء الن بات أكثرم فُ" نوإىل هذا ،١٧"نالع 
  :١٩ يف الكافية حيث قال١٨ذهب

  ِءالَّــالس كَالِـعـفُـلْ لتـبي النـف       ِءالَـعفُـ والنالَـعـفُـ النِـ علْـمفَ
                                                

  ).غضفر(انظر الصحاح واللسان . جاٍف غلیظ الُجّثة: ورجل َغَضْنَفٌر. األسد:  الَغَضْنَفُر- ١
  . ٤٨٦-٢/٤٨٣ معظم الشرح اآلتي في مر - ٢
  ".أي" زیادة ١ في ط- ٣
  .في د" غضبان" لیست - ٤
  .في د" أمان" لیست - ٥
  ".ومكان: " في د، وط، وص زیادة- ٦
الَجناِجن عظام : جنجان بكسر الجیم األولى، وأصلھ ِجنِجن كِسمِسم، قال في القاموس: "٤/١٧٧٨ وفي صب .وھو تصحیف". جنحان:"٢ في ط- ٧

وعندي أنھ لفظ مصنوع ال معنى : قلت:" ٢/٤٨٤وقال المحقق في حاشیة مر ". الصدر، الواحد ِجنِجن وِجنِجنة بكسرھما، ویفتحان، وُجنُجون بالضم
   ".١/٢٥٨ والممتع ،٢/١١انظر الكتاب . لھ
  ). عقى( انظر اللسان . ھو ما َیْنُبت َنباتًا ولیس مما ُیَحصَُّل من الحجارة:ِقیل.  الذََّھُب الخالص:الِعْقیاُن - ٨
  .٢/٤٨٤وانظر مر .  ذھبوا إلى أن زیادة النون یحكم بھا وفق الشرطین السابقین المذكورین- ٩
 ."بداللة: "، وص٢في طو". بدلیل:"١وفي ط". كداللة:"في د - ١٠
الرسالة، ألنھا تغلغل إلى : والمغلغلة. ٢/٤٨٣ورد في مر ).  عكظ(، والتاج ٤/٥٦٣ البیت من الوافر، ألمیة بن خلف الخزاعي في المقاصد - ١١

والبیت . اسم مكان:  وعكاظ. الشيء في الشيءوأصل الغلغلة دخول. تغلغل الماء، إذا دخل بین األشجار: اإلنسان حتى تصل إلیھ من بعد، من قولھم
 . ن قصیدة یھجو بھا حسان بن ثابتم
٢٩٧ - ١٢. 
  .٤/٢٠٤٤ شرح الكافیة - ١٣
بأن ال یتوسط : ؛ أي"بذلك: "ى ما ذھب إلیھ في التسھیل والكافیة، وقولھعل: ؛ أي"فكان ینبغي لھ أن یقید إطالقھ: "قولھ: "٤/١٧٧٩ في صب - ١٤

 ".بین األلف والفاء حرف مشّدد أو لین
 .٢/٣٩٥، وانظر شرح الشافیة للرضي ٨١-٨٠وابن الحاجب في الشافیة . ١/٥١٨ كاألخفش كما ذكر في اللباب - ١٥
 .٢/٤٨٤انظر مر . ل الشرحزاد بعضھم شرطًا ثالثًا على الشرطین المذكورین أو:  أي- ١٦
  ".فعالل:" في ص- ١٧
  ".وإلیھ ذھب:" في د- ١٨
 .٤/٢٠٤٦ شرح الكافیة - ١٩

 ب/٣٧٥
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ورون األلف و زيادةَ بأن١َّدالنآخ راً أكثرم نجِ ميء النفُ" على باتنونَ ومذهب اخلليل وسيبويه أنَّ".الع  
"راخلليل:يعين - وسألته" :٢ قال سيبويه؛ زائدةٌ"انم  -عن الر مان إذا سمبه فقالي :فةه يف املعرفُرِ ال أص، 

 ؛٦"حماض" و،٥"قُراص" مثل ةٌ نونه أصلي:٤ وقال األخفش".٣ بهفرعى ي إذ مل يكن له معن،وأمحله على األكثرِ
ها يف  بل لثبوت،ا ذكرهم ال ل، ما ذهب إليهالصحيح و.بات يف الن:يعين ؛٧"نالعفُ" ن م أكثر"االًعفُ" ألنّ

   .١٠"ةمرم" : لقالوا زائدةًالنونُ ولو كانت ،انم الر٩ةريكثل ل"٨ةٌنمر مأرض" : قالوااالشتقاقِ

)و (ُونالن) يفَرٍ"حنْوِ ...فنو) "غَض"قَعقَ" و،"لٍقَنرو،"لٍفُن "حبو،"أطَن "نرولت"م مطٌا هو فيه متوس، 
وتوسطه بني أربعة أحرفبالس ةوي،وهو ساكن وغري م ي (،مٍغَدالَةً كُفكُ( ؛)أصجمهول)يف ،ون  فيه ضمريالن 

 ن فيما تضمالنون  زيادةُتدر اطَّ: أي.الثّاين  نصب باملفعولِ)الةًأص( و، ناب عن الفاعلِاألول هو املفعولُ
لثالثة أمور املذكورةَالقيود  :  

ونَ أنّ :هالُأوواقعة١١ٌ يف ذلكالن موقع ما ت قِّينته كياء  زيادت"مسفَ" وواو ،١٢"عذَيدوألف ، ١٣"سكَو
  . ١٥"بادخج" و/١٤"رافعذَ"

 :خم، وللض١٧"ثابِشر" و،"ثبنشر" :ني للغليظ الكف١٦َّقوهلمك ،ني غالباً اللِّ حرفباقع تأنها: ثانيها
"رجو،"شفَن "جر١٨"شاف،ول نبت: "رعقُنو،"انص "رعيق١٩"انص.   

   .ه عليه غري٢٠لُمح في فيه زائدةًتدجِ و أو تصريف له اشتقاقفرِ ما ع كلَّأنّ :ثالثها

                                                
  .٢٦٠-٢٥٩ الرّد البن عصفور في الممتع - ١
 .٢/١١ الكتاب - ٢
لیس لھ عالمة یعرف بھا : ؛ أيكذا بخط الشارح على أنھ تعلیل للحمل على األكثر" إذا لم یكن لھ معنى یعرف بھ:"قولھ: "٤/١٧٧٩ في صب - ٣

  ".من اشتقاق وغیره: یعني: "نقًال عن إحدى نسخ المرادي ٢/٤٨٥وقال المحقق في مر ". حاُل نونھ
 .٢/٤٨٥، ومر ١/٥١٨ انظر قول األخفش في اللباب - ٤
  ).قرص( انظر اللسان والقاموس .الباُبوَنُج، وُعْشٌب ِرْبِعيٌّ، والَوْرُس: الُقرَّاُص - ٥
ثمره مثُل َحبِّ و ، وورقھ َأخضر، وزھره َأحمر، یْأكلھ الناس،ِإال َأنھ شدیُد الَحْمِض ، ووَرُقھ ِعظاٌم، وھو من ُعْشب الربیع،الُحمَّاض َنْبٌت َجَبِليٌّ - ٦

  ). حمض(انظر الصحاح واللسان .  واحدتھ ُحّماضة، یْأكلھ الناس شیئًا قلیًال،الرُّمان
 ".فعالل:"، وص١ في ط- ٧
  ).رمن( انظر اللسان .وھو خطأ. یةبضم المیم األولى وسكون الراء وفتح المیم الثان" ُمْرَمنة:" في األصل- ٨
  ".لكثیرة:"٢وفي ط. وھو خطأ". لكثرة:"، وص١ في ط- ٩
 .وھو خطأ. بضم المیم األولى وكسر الراء وفتح المیم المشددة" ُمِرمَّة:"في األصلو. ٤/٢٠٤٥وبذلك علل الناظم مذھبھ في شرح الكافیة  - ١٠
 .١في ط" في ذلك" لیست - ١١
السَّیُِّد الكریُم الشریُف السَِّخيُّ الُمَوطَُّأ األكناِف، والشُّجاُع، والذئُب، والرُجُل الخفیُف في َحواِئِجِھ، والسَّْیُف، : والسمیذع ".سمیدع:"٢ في د، وط- ١٢

  ).سمذع( انظر القاموس والتاج .واسُم رُجٍل، وبنُت َقْیٍس الصحابیَُّة، وَفَرُس البراِء بِن َقْیِس بِن َعتَّاِب
، والصحاح ٢٦١، وأبنیة الزبیدي ٢٣٢انظر أبنیة السجستاني . وھو اسم رجل أیضًا.  اَألسد: والَفَدْوَكُس. الغِلیظ الجافي: وقیل. الشدید:َكُسالَفَدْو - ١٣

  ).فدكس(واللسان 
  ).عذفر(، والصحاح ٢٨٤ ، وأبنیة الزبیدي٢٦٣ انظر أبنیة السجستاني .ویسمَّى األسد ُعذاِفرًا. مل ُعذاِفٌر، وھو العظیم الشدیدج:  یقال- ١٤
، واللسان ٢٨٣انظر أبنیة الزبیدي . دابة نحو العظاءة:  وقیل.َضْرٌب ِمن الَجناِدِب ومَن الَجراِد ومَن الُخْنَفساِء َضْخٌمالجخادب كالجخدب؛ وھو  - ١٥

 .وھو تصحیف". جحادب:"في دو). جخدب(والقاموس 
 ".لقولھم:"، وص١ في ط- ١٦
 .وھو خطأ". ُشَرنبث، وَشراِبث:"في األصلو). شربث(انظر الصحاح واللسان  - ١٧
 ). جرنفش( انظر الصحاح واللسان - ١٨
 ).عرقص( انظر اللسان - ١٩
 ".یحمل:"وفي د". فحمل:" في األصل- ٢٠

 أ/٣٧٦
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 كما يف ها دليلٌ بزيادتيضقْ ي أنْإالَّ "لشهن" : حنولٌها أص فإن،الً أو الواقعةُالنونُ األولوقد خرج بالقيد 
   . وهو مفقود،"للعفَ"الً لكان وزنه ها لو كانت أصألن ؛"سجِرن" :حنو

 يضقْ ي أنْإالَّ لٌها أص فإن،١"يبلدنع" و،"يسرِدخن" و،"ودقُنع" و،"يلدنق" و،"ارطَنق" : حنوالثّاينوبالقيد 
ه ألن ؛٤"لسنع" و،٣"لُ اإلبِتلَظح" : لقوهلم؛"لظَنح" و،٢وسبه من العألن ؛"سبنع" : كما يف حنوالزيادة بدليلٌ
من "العو،٥"النس "عر؛٦"دن ألنه مقوهلمن : "يٌءشع رأي؛"د :ص كَ" و،٧لبنهَكَ" : لقوهلم فيه؛"لبه٨"لب، 

ظري على تقدير األصالةولعدم الن.   

 إذ ليس يف ةٌ أصليالنون ف،١١"يلبِأْكُن" و،١٠"وبنرخ" و،٩فيع الريد وهو الس؛"يقنرغُ" : حنوالثّالثوبالقيد 
   ".يللعنفُ" وال ،"لونعفُ" وال ،"يلنعفُ"الكالم 

 .ه أكثرألن ؛ضعيف الت فغلبضعيف مع زيادة التالنون  فيه زيادةُ تعارضتفإنه ١٢"سعجن" : حنوالرابعوب
وجفَ" وزنه لَعس"كـ ١٣"للَّعبد١٤"ع.أنّ أذهب إليه الّذيو" :١٥ان قال أبو حي ونووزنه ،ني زائدتانالن 

 الأ ،١٧"كزون" و،١٦"طضفَن" : حنو له اشتقاقفرِني مزيدتني فيما عالنونا وجدنا  على ذلك أنليلُ والد،"لنعفَ"
  ." على ذلك له اشتقاقفرعا ال ي م١٨فَيحملُ ؟"كوالز" و،"ةاطَفَالض"  مننهأترى 

  

  
                                                

 .وھو تحریف". عندلیس:" في د- ١
 ).عنبس(، والصحاح ٢١٠ وأبنیة الزبیدي ،٦٠ انظر أبنیة السجستاني - ٢
  ). حنظل(انظر اللسان .  ومرضت فتأذت الَحْنَظلتَرَع: وحظلت اإلبل.  الشجر الُمرُّ:الَحْنَظل - ٣
 .وھو خطأ". علنسل:" في د- ٤
  ). عسل(، واللسان )عنسل(انظر الصحاح . َعْدُو الذِّْئِب: والَعَسالن .الَعْنَسل الناقة القویة السریعة - ٥
بفتح فسكون ففتح، وكذا ضبطھا الصبان " َعْرَند: "٢وفي ط. بفتحتین فسكون" َعَرْند:"١وفي د، وط.  موافقًا القاموس،في األصلكذا ضبط  - ٦
  . وھو الصواب واهللا أعلم،بضمتین متتالیتین "ُعُرْند: ")عرد( اللسان والتاج فيو. ٤/١٧٨١
ویجوز في . والصواب ما أثبت. فتح العین والنون فیھاسكون الراء و ب٤/١٧٨١ صب  فينوصرح الصبا . شدید غلیظ:وتٌر ُعُرنٌد، أي:  یقال- ٧
، ٢/٢٦٥واللباب ، )عرند(الصحاح ، و١٦٣أبنیة السجستاني انظر و. الصبان أیضًاصّرح بھ فتح العین وسكون الراء مع تخفیف الدال كما " ُعُرّد"

  ).عرد(واللسان 
 ).كھبل(انظر القاموس والتاج . قصیر:رجل َكْھَبٌل - ٨
  . واسم طائر. الشاب الناعم): غرنق(في الصحاح واللسان و. ٣/٢١٦ا فسره ابن السراج في األصولكذ - ٩
  ). خرب(، واللسان )خرنب(انظر الصحاح . الخرُّوب أیضًا: نبت یقال لھ:  الخرنوب- ١٠
بیل فمثل أما كنأو(وجد في النسخ وما ی: "وقال الرضي في شرح الشافیة. ٢/٣٦١وزھر ، ٤/٣١١وھشا، ٧٤ كذا ذكرت بالھمز في الشافیة - ١١

وكنابیل ". لحاقلف في الوسط عنده ال یكون لإل واأل،لف ال بالھمزة باأل"كنابیل"ن  أل؛ أو من الناسخ،ما من المصنفإ: نھ وھٌمأالظن ) خزعبیل
كنأبیل بالھمز اسم موضع : "٢/٣٦١وفي زھر  .٤/٤٨٠، ومعجم البلدان ٢٧٣، وأبنیة الزبیدي ٢٦١ السجستاني انظر أبنیة. اسم موضع: باأللف
  ".بالیمن

 ).عجنس(، واللسان ٣٠٤، وأبنیة الزبیدي ٢٣٧انظر أبنیة السجستاني .  الجمُل الشدیُد الضَّْخُم:الَعَجنَُّس - ١٢
 ".نھ فعنللھو من مزید الرباعي ووز: وقال ابن سیده: "١/٢٦وفي االرتشاف . ١/٢٦٣، وشرح الشافیة للرضي ١/٢٦٣، ١/٥٥ انظر الممتع - ١٣
، وأبنیة الزبیدي ٢٣٧ انظر أبنیة السجستاني . طویل: ورجٌل َعَدبٌَّسِ. ھو السَّيُء الُخُلق:وقیل. الشدید الُمَوثَُّق الَخْلِق: الَعَدبَُّس من اإلبل وغیرھا - ١٤

  ).عدبس(، والصحاح واللسان ٣٠٤
  ). عجنس(انظر اللسان . منظور أبا حیان في المسألةوتابع ابن . ١/٢٠٧، ١/٢٦ انظر نظیر قول أبي حیان في االرتشاف - ١٥
 ).ضفط (والتاج ، واللسان٣/٢١٧انظر الخصائص . ُنالرِّْخو الَبط الضَّْخمالّرجُل  :طالضََّفنَّ - ١٦
 وفي الصحاح". زوك" من  صّرح بكونھ٢/٧٢وفي المخصص . ٣٠٤، وأبنیة الزبیدي ٢٩٦انظر أبنیة السجستاني . القصیُر الدمیُم: الَزَونَُّك - ١٧

  . عرج: ؛ أيالزََّونَُّك والزَّْوُك ِمْشَیٌة في تقارب وَفَحٍج): زوك(اللسانوفي ). زنك( من جعلھ
  ". فیھ عمل:" في ص- ١٨
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  : تنبيهات

 وفروعه "العفاالن"، و"برِضن"ـاملضارع ك: ع مواض ثالثةُاطّراد بالنونزاد فيه ا تم بقي م:١األول
  .ما سكت عنها لوضوحها وإن.٢"امجنرِاالح"ـ ك"اللنعاالفْ" و/،"قالَطاالن"ـك

 ٤ ونونَ، الوقاية ونونَ، الرفع يف األمثلة اخلمسة وعالمةَ، واجلمعالتثنية  ونونَ،نوينما مل يذكر التإن: ٣الثّاين
ى  الكلمة حت الختالطها بأصولِ إىل متييزٍةاجتح املُالزيادة  متييز البابِمقصود وةٌز متمي زيادةٌ هذهألنّ ؛التوكيد

  . صارت جزءاً منها

 : حنو ورابعةً،"رفَنضغَ" : حنو وثالثةً،"لظَنح" : حنو وثانيةً،"برِضن" :ى حنولَوزاد أُ تالنون أنّ اعلم: ٥الثّالث
"رعحنووخامسةً ،٦"نش : "ثْعحنو وسادسةً،"انم : "زفَعثَ" : حنو وسابعةً،"انروبع٧"انر.  

]التاُءـو ي التأنِـفـيث و ـاملُضعـاره       حنـوســوِ االفْعاملُطَ الِـتـوعـاوه[  

)التاُءو (ت٨ مواضعزاد يف أربعة:) ي التأنِفـك) يث"ضربو،"ت "ارِضو،"ةب "ضرو،"ةب "وفروعه على "أنت 
 "العتاالفْ" وذلك ، املصادرنم) نحوِ االستفْعالِ(يف ) و (،"برِضت"ـك) املُضارعه(يف ) و (،٩املشهور

 دون "اددرالت" و،"يددرالت"ـ ك"العفْالت" و،"يلعفْالت" و،١٠ وفروعهما"اردتاالقْ" و،"اجرختاالس"ـك
 ىضقْ وال ي".الًافُغ تلَافَغت" و،"جاًرحد تجرحدت" و،"ماًلُّع تملَّعت"ـك) املُطَاوعه(يف حنو ) و (،١١فروعهما
ها يف غري ما ذُبزيادتكبدليلٍإالَّ ر  .  

 على ، ومنه مقصورمتقد وقد ،درِطَّالً فمنه مها أوا زيادتفأم: واًشراً وحالً وآخ أوالتاُءت دي قد زِنهأواعلم 
السها يف ماع كزيادت"تنو،١٢"بض "تو،"فُلت "دتو،١٣"أر "لح١٤"ئت .  

                                                
  .١من ط" األول"سقطت و. ٢/٤٨٧انظر مر  - ١
 .وھو تحریف فتصحیف". واالنفعالل كاالجرنجام:"١ في ط- ٢
 .٢/٤٨٧ انظر مر - ٣
 .١من ط" ونون...التثنیة" سقط - ٤
 .٢/٤٨٧ التنبیھ الثالث في مر - ٥
 .وھو تصحیف". رعسن:"١ في ط- ٦
انظر أبنیة . ، فتلك أربع لغات وتفتحماوتضم الثاء فیھ. الَعبیثران: قال فیھ أیضًاوی.  طیب الریح، لھ ُقْضبان ِدقاق،َطیِّب لَألكلنبٌت : العبوثران - ٧

  ".انتھى"في د زیادة و ).عبثر(، والصحاح واللسان ٢٣٦١الزبیدي 
 .٤٨٩-٢/٤٨٨ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٨
 لیست حرفًا عماد، وكون التاء على ھذا  حرف  الضمیروأناألول أن التاء ھي االسم : مقابلھ قوالن" على المشھور: "قولھ: "٤/١٧٨٢ في صب - ٩

  ". فتكون التاء جزءه، وقد یقال كونھا جزء االسم ال ینافي زیادتھا كما ال یخفى فتأملن المجموع ھو الضمیرأالثاني .  ظاھرزائدًا
  ".وفروعھما من الفعل والوصف: "٤/١٧٨٢ في صب - ١٠
  ".بدون تاء" ردد، ومردد"ألن فروعھما كـ: "٤/١٧٨٢ في صب - ١١
  ).نضب(، واللسان والتاج ٩انظر أبنیة السجستاني . تْنُضَبة: ، والواحدة شجر:التَّْنُضُب - ١٢
، والصحاح واللسان ٢١٦ الزبیدي انظر أبنیة. لدفعا  من الدرء؛ وھو موضوعوھو اسم. على دفع أعدائھذو ُعدٍَّة وقوٍة : جیش ذو ُتدرأ؛ أي:  یقال- ١٣
  ).درأ(
انظر أبنیة . شعر َوْجھ اَألِدیم وَوَسُخھ وَسواده:  وقیل.الِقْشر الذي فیھ الشََّعر فوق الجلد: وقیل. القشرة التي یقشرھا الدّباغ مما یلي اللحم :التِّْحِلُئ - ١٤

 ). حأل(، واللسان ٢١٧، وأبنیة الزبیدي ١٦٧-١٦٦السجستاني 

  
  

 ب/٣٧٦
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 ،"وتبغَر" يف التاءماع ك على الس، ومنه مقصورتقدم وقد درِطَّراً فكذلك منه مها آخ زيادتوأما
 ،٣مِنر التنه مألني م عند الر القوسِ وهو صوت؛٢"وتمنتر" ويف .١"وتربج" و،"وتكُلَم" و،"وتمحر"و

 ،"بكَنالع" : لقوهلم يف معناه؛لٌ أص"وتبكَنع" نون أنّ ٤ ومذهب سيبويه".وتبكَنع" ويف ".وتلُعفْت"ووزنه 
   . ونونه زائدةٌ ثالثينهأحاة إىل  الن٥ وذهب بعض.نده رباعيفهو ع

 واً يف ألفاظش وفروعهما، وقد زيدت ح"العتاالفْ" و،"العفْتاالس" يف إالَّ تطّردواً فال ش ح/ها زيادتوأما
ولقلَّ،قليلة ةزيادت ٦ها حشواً ذهب األكثرها يف  إىل أصالت"يستوإىل ،"ورع ا بدالً مكوالواو يف ن "لْكات."   

  ]رهـتهِــارة املُشــي اإلشـوالالَّم ف       "رهـلَم ت" و"هـمـل"ـ كَاًـاُء وقْفـواهلَ[ 

 يف غري لةٌها قلي زيادتأنّ إالَّ ، كما سبقالزيادة  حروفن م اهلاُء:٧أي) "لَم تره" و"لمه"ـ كَاًواهلَاُء وقْف(
ماً أو زم ج، وعلى الفعل احملذوف الالَّ"همل" : حنوة جمرورةً االستفهامي"ام" يف الوقف على إالَّ تطّرد ومل ،فالوقْ

وعلى كلِّ،٨فاًقْو مبين م استثناؤه يف باب الوقف ما إالَّ الزمة  على حركةيف بعض ذلك وهي واجبةٌ؛٩تقد ، 
   .١٠ يف بابهقدمتوجائزة يف بعضه على ما 

وأنكر املربها" :١١ وقالهاد زيادتإنما تلحق يف الوقْ إنفبعد متام الكلمة كما يف حنو للبيان : ﴿مالسورة [﴾هي

 ". اجلرنوين وباِء فهي كالت،همت كما قد"هق" و،"هع" : كما يف حنو١٣ ولإلمكان،"اهدي ز١٢اي"و، ]٢٨: ٦٩ةاحلاقّ
، "اتهمأُ" ":اتمأُ"هم يف  على ذلك قولُليلُ، والدها قليلةً كانت زيادت وإنْ،الزيادة حروف ن مهاأن الصحيحو

 .ها فيما ال يعقل وإسقاطُلُ يعقن يف الغالب فيم واهلاُء،"اتمأُ" :، وقد قالوا"مأُ"ه مجع ألن ؛"اتهلَعفُ"ووزنه 
 ،١٥"ةربقُ" مثل "ةلَعفُ" وتكون ،ةً أصلي تكونَ أن١٤ْالسراج  وأجاز ابن".ةهلَعفُ" ووزا ،"ةهمأُ" ":مأُ"وقالوا يف 

 تفَذ ح، مثَّتذْخ مبعىن ات"ماًأُ ١٨تهمأَت" : قوهلمن م١٧ العني كتابِه ما حكاه صاحبي قولَ ويقو.١٦"ةهبأُ"و
 ،دمث" و،"ر وسبطْ،طبِس"ـكَ  أصالن خمتلفان"ةهمأُ" و،"مأُ"ـف فإن ثبت هذا .١٩"عفُ" ووزنه "مأُ" فبقي اهلاُء

                                                
 .  من الرغبة، والرحمة، والُملك، والَجبریة- ١
 .وھو تصحیف". ترتموت:"٢وفي ط. وھو خطأ". برغوت:"١ في ط- ٢
  ).رنم(، واللسان ٢١٦، وأبنیة الزبیدي ١٦٧ انظر أبنیة السجستاني - ٣
 .٢/٣٤٨ الكتاب - ٤
  .١/٢٠٦ف  االرتشا انظر- ٥
  .١/٢١٦، واالرتشاف ٢/٣٧٥، وشرح الشافیة للرضي ١/٣٨٥، ١/٢٨٨، والممتع ٣٦٩، ١٥٢-١٥١ انظر المنصف - ٦
 .٤٩٠-٢/٤٨٩ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٧
  ".ِع: "وذلك كفعل األمر للمفرد المخاطب، نحو". أراد بالوقف البناء، ال مقابل الوصل: "٤/١٧٨٣ في صب - ٨
٣٥٠-٣٤٨ - ٩. 
  .٣٥٢-٣٥٠ باب الوقف - ١٠
 .٢ حاشیة رقم ٣٩٢ صفحة م التحقیق في المسألةوتقد. ٤/٢٤٨، ٦١-١/٦٠في المقتضب  قول المبرد مجموع من مواضع - ١١
  .١من ط" یا" سقطت - ١٢
  ".إمكان الوقف الذي ال یكون إال على ساكن: أي: "٤/١٧٨٤ في صب - ١٣
  .٣/٣٣٦ األصول - ١٤
 .وھو تصحیف". قبزة:"في دو). قبر(، واللسان ٢١٠انظر أبنیة الزبیدي . الُحمَّرة: طائر یقال لھ أیضًا: ٌقّبَرةال - ١٥
  ). أبھ(انظر اللسان .  العظمة والكبر:اُألبََّھة - ١٦
  ). أمھ: (باب اللفیف من المیم / المیم حرف- ١٧
  .وھو تحریف". تأبھت:" في د- ١٨
 .من د" فع...ثم حذفت" سقط - ١٩

  
  

 أ/٣٧٧
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 ؛ ضعيفالسراج  إليه ابنا ذهبوم. "أم" مجع ٢"اتمأُ" و،"ةهمأُ" على هذا مجع "اتهمأُ" فتكون ،١"رثْمدو
ألنا ./هرا الظّه خالفحكايةُوأم صاحب العني فال ي حتاج ؛ل ما فيه مناخلطأ واالض ٣قال أبو الفتح .رابط :
"٤ بكتاب العنيذاكرتشيخنا أبا علي فأعرض ؛ه عنه ومل يرضل ما فيه منصريف و القول املردود٥التالفاسد " .  

 بةٌ منقل"اقأر" ، وألف"ةًاقَر إِيقرِ ياقأر" :لُ، واألص"ةًاقَره إِهيقُرِه فأنا أُ املاَءتقْرأه" : يف قوهلمت اهلاُءيدوزِ
 ؛"هيقُرِؤأُ" : وهم ال يقولون"هيقُرِهي" :ما قالوا وإن. هاًء اهلمزةن أبدلوا م مثَّ،"قيرِؤي" ":يقرِي" لُوأص. عن الياء

 إالَّ "اقرإه"ها يف  زيادتد عن للمرب وال جواب.٦"اقاًر إههقُرِه ي املاَءقرهأَ" : وقالوا أيضاً.الستثقاهلم اهلمزتني
لَدعوى الغط م؛ قائلهن ه لَألنا أبدل اهلمزة هاًءمت وهها مالكلمة فأدخل اهلمزةَ فاُءأن ها عليها وأسكن .  

يف  اهلاِء زيادة٧َعى اخلليلُواد "كَورةلَه"،ها  وأن"فْهعوهي العظيمة الوركني ؛٨"ةلَو ٩ها تركل يف مشيهاألن ،
   .١١"ةلَولَعف"ها  وأن١٠ءاة اهل على أصالواألكثرونَ

، فهما عنده ١٤ويل وهو الطّ؛"هجرع" وهو األكول، و؛١٣"هبلَع" يف  زائدةٌإنها: ١٢وقال أبو احلسن
"فْهل ألنّ ؛١٥"لعاألومن الثّاين و،عِلْ الباجلَ من ؛عِرو. ١٦هل وهو املكان السةحجأنّ  اجلماعةقول يف  ت العرب
اهلجرنيع: "ذا أَههجرم وكذلك تقول يف .١٧ أطول: أي؛" هذان "قَلْه؛١٨"ةاموهو األسد ،ويل خم الطّ والض

  . ١٩أيضاً
 بلَه سنٌرقَ": ويل، يقال أيضاً الطَّ"بلالس" ألنّ ؛ويل وهو الطّ؛٢٠"سهلَب" يف  زائدةً تكونَوجيوز أنْ

بلمن بابِ يكونَوز أنْ وجي.٢١ طويل: أي؛"وس  "سرطْب،طبِ وس" .  
                                                

، واللسان ٢/٣٨٤انظر شرح الشافیة للرضي . وقیل غیر ذلك .رَفْعط وَجِبَلر وُعْطَب كِسیأتي والدمثر .المكان اللین ذو الرمل: الدمث والدمثر - ١
 .وھو خطأ". ردمیثر:"١في طو. ٤/١٧٨٥، وصب )دمثر(والتاج 

 .وھو خطأ". أمھات:" في د- ٢
 .٢/٥٦٨ سر صناعة اإلعراب - ٣
  . ابن جنيكالموھي زیادة توافق ". یومًا: "، وص زیادةفي د، وط - ٤
  .وھو تحریف". التعریف:"١ في ط- ٥
، واللسان ٤/٤٣٨وشرح الشافیة للرضي ، ٣٩٤-٢/٣٩٣وإیضاح ابن الحاجب ، ٢٥، والكنز اللغوي ٢/٣٣٣ انظر تفصیل ما سبق في الكتاب - ٦
  ). ھرق(
، واالرتشاف ٢/٣٨٣، وشرح الشافیة للرضي ٢٠٤، ١٩٨، وشرح الملوكي ٢/٥٦٩اب  انظر ما ذھب إلیھ الخلیل في سر صناعة اإلعر- ٧
  .٢/٤٩٠، ومر ١/٢١٩
 .وھو خطأ. بضم العین" ِھفُعولة"و. بضم الكاف" ِھرُكولة" وردت في األصل  - ٨
  ). ھركل( انظر الصحاح واللسان - ٩
 ".على أصالتھا:" في د، وط، وص- ١٠
 .وھو خطأ. م الالمبض" ِفعُلولة" وردت في األصل - ١١
 .٢/٤٩٠، ومر ١/٢١٩، واالرتشاف ١/٢١٩، والممتع ٢/٥٦٩ انظر قول أبي الحسن في سر صناعة اإلعراب - ١٢
 .وھو خطأ. بفتح الھاء" َھبلع:" في د- ١٣
، ٢٥٠، وأبنیة الزبیدي ٢٢٤ ،٢٠٨انظر أبنیة السجستاني .  إحداھما كدرھم، والثانیة كجعفر:فیھا لغتان: ھجرعو. األحمق: وقیل. نالجبا:  وقیل- ١٤

 ). ھجرع(واللسان 
 ".ھفلع صوابھ ھفعل كما في بعض النسخ:"٤/١٧٨٦وفي صب . والمثبت ما في د. وھو خطأ".ھفلع:" في األصل، وط، وص- ١٥
  ). جرع( انظر الصحاح واللسان - ١٦
 .٢/٤٩٠، ومر ١/٢١٩، والممتع ٢/٥٧٠، وسر صناعة اإلعراب ٢/٤٥٧ انظر قول العرب في مجالس ثعلب - ١٧
 .وھو خطأ. بفتح الھاء" َھلقامة:" في د- ١٨
  ). ھلقم( انظر الصحاح واللسان - ١٩
 وتقدم التحقیق في ".وأما ضبط البعض سھلب بكسر الالم فخطأ. سھلب على وزن جعفر:"٤/١٧٨٦وفي صب . بكسر الالم" َسْھِلب:" في األصل- ٢٠

  .٣٨٤صفحة انظر . الكلمة
 ).سلب( انظر الصحاح واللسان - ٢١

  
 ب/٣٧٧
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  : ١تنبيه

التأنْحقيق كَذْ ال تهاُءر  كتيادة مع حروف السالزل ما م٢.تقد   

 نها مدعب لزاد ال ت يقتضي أنْ والقياس.م الالَّالزيادة حروف ن م: أي؛)والالَّم في اإلشارة املُشتهِره(
 ،كالن وه،كلْ وت،كلذَ" : حنو يف اإلشارةإالَّها ت زيادتطّرد ومل . زيادةً احلروف فلهذا كانت أقلَّ، املد/حروف

   .ماعه الس وما سواها فباب،"كلوالَوأُ

وقد سمعم هم يف  كالمهم قولُن"عدب:" "عباألفْ"، ويف ٣"لد٤"جح -ين الفخذَ وهو املتباعد – 
" يسالطَّ"، ويف ٧"ةلَشيفَ" – رةم وهي الكَ-" ةالفَيش"، ويف ٦"لقَيه" – ليم وهو الظَّ-" اهلَيق"، ويف ٥"لجحفَ"
-طَ" –  وهو الكثريي٨"لس.   

ونالم أنّ ٩ عن أيب احلسنلَق "عب١٠"لدوهو مركَّ،لٌ أص بم ن "عبكما قالوا،"ِهللا اد : "عبشمي."ه  ويبعد
 "."ةلَادبع" : ومجعه،ه وحد"لدبع" يف زاد تمالالَّ" :١٢ قال يف األوسطنهأ على .١١"لديز" ":ديز"هم يف قولُ

  ."رطْب وس،طبِس"ـني كت مادن م تكونَ أنْلُمتح البواقي ي، نعم.فيكون له قوالن

  : تنبيهان

  .  برأسهاكلمةٌ أنها ن مالسكتا قلناه يف هاء م لالزيادة  مع أحرفركَذْ ال ت الم اإلشارة أنْق ح:١٣األول

 يف التاء مع اطّراد وهي تزاد ب،السني وسكت عن ، تسعةًالزيادة من أحرف النظم يف  ذكر:١٤الثّاين
"االسفْتالع"ث وبعد كاف :١٥ وقيل.ه وفروعاملؤنأكْ" : حنو،فاًقْة ورمتكويلزم هذا .١٧ وهي الكسكسة،١٦"س 

                                                
 .٢/٤٩٠ انظر مر - ١
 ".انتھى" في د زیادة - ٢
 .وھو خطأ.  بكسر الدال وردت عبدلفي األصلو. ٢/٢٧٩، واللباب ١/٣٢٢، وسر صناعة اإلعراب ٣/٢٤٣، واألصول ١/٦٠انظر المقتضب  - ٣
 ".األفحج بتقدیم الحاء المھملة على الجیم:"٤/١٧٨٧وفي صب . والمثبت ما في ص. وھو تصحیف". األفجح:" في األصل، ود، وط- ٤
  .وھو تصحیف". فجحل:"في األصل، ودو). فحج(انظر الصحاح واللسان  - ٥
 .وھو تصحیف. في د" ھیفل"، والھیف"وردت و). ھیق(انظر اللسان  - ٦
  ). فیش( انظر اللسان - ٧
 ).طیس( انظر اللسان - ٨
  .١/٢٢١، وأبو حیان في االرتشاف ١/٢١٣ابن عصفور في الممتع و ،٢/٣٩٤ ابن الحاجب في اإلیضاح  عن أبي الحسنكرهذ - ٩
 .وھو خطأ.   وردت في األصل بكسر الدال- ١٠
 .طأوھو خ. وردت في األصل بكسر الدال - ١١
 .قوالن" عبدل"وبذلك یكون لألخفش في . ٢/٤٩١، ومر ١/٢٢٢ انظر القول في االرتشاف - ١٢
  .٢/٤٩١ انظر مر - ١٣
  .٢١٨-١/٢١٧وانظر االرتشاف . ٢/٤٩١التنبیھ الثاني في مر  أغلب - ١٤
   .٥٠٤في المفصل  ممن قال بذلك الزمخشري - ١٥
  .وھو تصحیف". أكرمنكس:"١ في ط- ١٦
والَكْسَكَسُة، ِلَتِمیٍم ال ): كسس(وفي القاموس .  أن الكسكسة لبكر بن وائل٤/٥٠٢الكافیة ، والرضي في شرح ٤٦٣مخشري في المفصل  ذكر الز- ١٧

 .ِلَبْكٍر

 أ/٣٧٨
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هما م فحكْ، كسرة الكاف اإلتيان ما بيانُن م والغرض".شكتمرأكْ" : حنو،١ الكشكشة شني يعدالقائل أنْ
كْحكت هاء م٢ يف االستقاللالس.   

 بقطع اهلمزة "يعطس ياعطَأس" و، مبعىن قدمي"وسمقُد" كسني ظُفَح بل ت،ها يف غري ذلك زيادتتطّردوال 
 ألنّ ؛ عوضاً عن حركة عني الفعلِالسني، وزيدت "يعط ياعأطَ" :٣ه عند سيبويهلَ أص فإنَّ، املضارعلِ أوضمو

أطَ" لَأصأطْ" ":اعوع."   

 وِحنو(:  إذ قالالتاءل به يف زيادة  وقد مثَّ، واحد يف موضعٍإالَّها  زيادتتطّرد ال السني أنّوالعذر للناظم 
االسفْته ،)الِعاء / يف ذكره زيادة٤َ اكتفى بذلك، وهلذا قال يف الكافيةفكأنالت:   

 وـمعزِنيٍــ س ـيدف ــي اسفْتـوفَ       الِـعرعكَه ــاسذَصِقْت ــا اسكْتالِم  

   .انتهى

 ]امـوـنزِي ةً بِـعـالَ قَـادـيثَب ـدـإنْ لَ       تيبت ـمنـ حـكَ ةًـج"ظلَحت["  

)تثَب دةً بِالَ قَيادزِي عنام٥أي) و:شيٌء مىت وقع م نهذه احلروف خالياً ع العشرة ا قُميدته فهو  به زيادت
لٌأص) يبت إنْ لَمح نلَ"ـكَ(على زيادته ) ةًجظحلُاإلبِ) "ت:أذَّ إذا تتم احلَلِ أكْن ون فسقوط ،لِظَنيف الن 

  بأكثر مسبوقٍراً بعد ألفها آخ وهو كون،الزيادة قيد ن متلَ خنهاأ مع ،لِظَن على زيادا يف احلَحجةالفعل 
مغَ" : كما هي يف حنوني أو واقعةً أصلَنضم وقد .٦ كما سبق بيانه"رفَنكثريةٌت أمثلةٌتقد م ما حكفيه م 
  .٧ واهللا أعلم.عاجريلْ فَ،الزيادة قيد ن مهولُ مع خ،جةح لالزيادةب

 
  

                                                
وفي . تمیملكشكشة في  أن ا٤٦٣ وذكر الزمخشري في المفصل .٧٧الشافیة و ،٢/٣٩٥ اإلیضاح  الحاجب على الزمخشري في ابن كذا رّد- ١

  .في َبني أَسٍد أو َربیَعَة الكشكشة: )كشش(القاموس 
 .وھو خطأ". االستفعال:" في د- ٢
 .١/٨ الكتاب - ٣
 .٤/٢٠٥٤ شرح الكافیة - ٤
 .٢/٤٩٢ الشرح اآلتي في مر - ٥
   .٤٠٧صفحة  - ٦
  .في د، وط، وص" واهللا أعلم" لیست - ٧

 ب/٣٧٨
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  لِص الوةزم هةاديي زِ فلٌصفَ

  
هو منتتم الكالمِة و، على زيادة اهلمزة إنوقد أشار إىل تعريف مهزة الوصل .ه الختصاصه بأحكامٍما أفرد 

  : بقوله

  )"واـتتثْبِــاس"ـدي بِه كَـإالَّ إذَا ابت     ت ـابِق الَ يثْبـــز سـلِ همـوصللْ(

  . عٍطْ قَ فيهما فهو مهزج، وما يثبتر يف الد يف االبتداء وسقطَ ثبتزٍم ه كلُّلِ الوص مهز:أي

وقد اشتمل كالم١ه على فوائد :  

  يكونَ حيتمل أنْ:٢ وقيل.حيح وهذا هو الص).زم هلِصللو( : لقوله مهزةًتعض و الوصلِ مهزةَأنّ :األوىل
   . إىل احلركةرطَضا مل يم يف االستفهام ل٣َ"؟جللرآ" : إىل ثبوا ألفاً يف حنو أال ترى،ها األلفأصلُ

 إذ االبتداء به ،اكن إىل االبتداء بالسةًلَصما جيء ا وإنه ن أل؛ سابقةً ال تكون إالَّ الوصلِ مهزةَأنّ :ةالثّاني
متذِّعر .  

 ال  واملثالُ، إطالقهن ذلك مذَخ أُ،خل على االسم والفعل واحلرف تد٤فقد ، بقبيلٍختتصها ال أن :ةالثّالث
يخصص .  

  :٥ كقوله، لضرورةج إالَّرها يف الد إثبات امتناع:ةالرابع

٣١٠ - سنِ أحى إثْنيـأالَ الَ أَرش ةًــنمثَ   /  يدلَى حـعنرِ مهالْد ـانمج نملِـي و  

                                                
  .٤٩٤-٢/٤٩٣ أغلب الكالم اآلتي في مر - ١
 .٢/٤٩٣، ومر ٢/٥٤٤ انظر االرتشاف ٠ ٢
 ".آالرجل:" في ص- ٣
 ".بل:" في د، وط، وص- ٤
وھو . ، وشا٢/٢٦٦، وشرح الشافیة للرضي ٥٥-٥٤، وضرائر ابن عصفور ٥٢٥، ونوادر أبي زید ١٨٢میل في دیوانھ لج البیت من الطویل، - ٥

، وشا ٤/٣١٣ورد في ھشا . ٧/٢٠٢نة، والخزا٤/٥٦٩،  والمقاصد ٩/١٩  البن یعیش، وشرح المفصل١/٣٤١بال نسبة في سر صناعة اإلعراب 
  .مصائبھ ونوائبھ:  وحدثان الدھر.  والطبیعةالُخُلق:  والشیمة.٢/٣٦٦، وزھر ٨/٤٩٣

 .إثنین، ووجھ االستشھاد إثبات ھمزة الوصل في الدرج للضرورة: موضع الشاھد

 أ/٣٧٩
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واختلسبب ت يفف سميمزة الوصلِت مع ها ١ فقيل؛ها تسقط يف الوصلأن:أل:٢ وقيل.ساعاً ات ها تسقط ن
فيتني وهذا قول .ما بعدها ما قبلها بِلُصمِ لوصول املتكلِّ:٣ وقيل.الكوفيا إىل الن ْقِطوهذا قول .اكن بالس 

   .سان اللِّملَّيها سمس ي٤ وكان اخلليل.البصريني

]هـوو ـ لـفلٍ ـع ـمـاضٍ احىـتلَى أكْ      وـثَـععبأر نم ـرة نـحلَى" وجان"  

 اَألمرـوالْمـ ورـصدـ مـنكَ  هذَاـو       الثُّالثي رـكَ أَم"شاخ"ضِ" وام"فُذَا" وان"  

  عـ تبِثـأْنِيـ وت"ئٍرِـام" و"نِـاثْني"و       معـ س"مٍابنِ" "ابنٍ" "است" "مٍـاس"وفي 

  ]هلُــأو يس تفْهامِــي االسـ فاًدـم      دلُـويب ذاـ كَ"الْ"ز ـهم "نـمـيٱ"و 

  :  فقال،ا سأذكره بعدم ل، يف استحقاقهالُه األصن أل؛لئاً بالفعدتبها مع أشار إىل مواضمثُ

)هىووتاضٍ احلٍ معفل و...ةعبأر نم لَى أكْثَرع(اإ ؛ها بِم ) لَى"حنوجو) "ان"لَطَانأو سواها حنو"ق ،: 
"استخرج."   

، "القاًط انقلطَان"، و"الًءجِ ان٥لِجان" : حنو أربعةن م على أكثريوِتح املُن م: أي؛) منهواَألمر والْمصدر(
   ".اجاًرخت اسجرِختاس"و

ها  العني ومكسورعه لفظاً، سواء يف ذلك مفتوحارِض يسكن ثاين مالّذي) الثُّالثيأَمر ...وكَذَا(
ـكَ (،هاومضموم"شاخ"ضِ" وام"فُذَا" وفإنْ.)"ان حتر كثاين مضارعه مل ي حتولو سكن ، إىل مهزة الوصلج 

 ،٦"لْكُ" و،"ذْخ" :ىنثْتسوي. "در" ":دري" ن، وم"دع" ":دعي" ن، وم"مقُ" ":يقوم" ن األمر متقديراً كقولك يف
  .٧ مهزة الوصلن ع الفاء واالستغناُء يف األمر منها حذف واألكثر،ها يسكن ثاين مضارعها لفظاًإن ف،"رم"و

 ؛ أمساٍءفهذه عشرةُ) يمنٱ"و... تبِع وتأْنِيث"ئٍامرِ" و"اثْنينِ"و... سمع"مٍابنِ" "ابنٍ" "است" "اسمٍ"وفي (
   ".ةأَرام" و،"نِيتناثْ" و،"ةناب" : به٨ عىن)وتأْنِيث تبِع( : قولهنّأل

                                                
 . ٢/٥٤٤ ممن قال بذلك أبو حیان في االرتشاف - ١
 .٢/٣٦٤، وزھر ٨/٤٧٨، وابن الضائع كما ذكر في شا ٣٤٢، واألنباري في أسرار العربیة ١٠٩ التصریف  ممن قال بذلك المؤدب في دقائق- ٢
 . ٢/٣٦٤، وزھر ٨/٤٧٧ كما ذكر في شا ١/٢٧١ بھذا القول فّسر الشلوبین كالم سیبویھ في الكتاب - ٣
 .١٥٢ انظر قول الخلیل في شرح المقدمة الجزریة لزكریا األنصاري - ٤
  .وھو خطأ". انجلى:" وص،١ في ط- ٥
 .في د" كل" لیست - ٦
 وسكت عن أمر الرباعي؛ ألن .ذكر أمر مازاد على أربعة، وأمر الثالثي: "٤/١٧٩١وفي صب . ٤٩٥-٢/٤٩٤ الكالم السابق مستفاد من مر - ٧

  ".، فال حاجة إلى ھمزة الوصل"دحرج یدحرج"، و"قاتل یقاتل"ثاني مضارعھ ال یكون إال متحركًا كـ
  . وھو تحریف".عّبر:" في د- ٨
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ه بقولهونب: )سمافتتاح هذه األمساِءأنّ على )ع العشرة مز الوصل غري إ و،قيسٍ منما طريقه السماع ،
فق  فإذا ات،كون أوائل بعض أمثلته على الس بناُء:منها  بأمورٍ استأثرالتصريف الفعل ألصالته يف ١أنّوذلك 

 / تلك األفعال عليها يف إسكان أوائلهات مصادرلَم حم ثُ، مزة الوصل لإلمكانتردها صاالبتداء بِ
 ها على احلركةى أوائلُنب فكان مقتضى القياس أن ت، ذلكنالعشرة ليست م وهذه األمساء .واجتالب اهلمز

ويستغو.٢ى عن مهزة الوصلن إنما شذت عن القياس لا سأذكرهم.  

 المه ختفيفاً تفَذ فح"لفْقُ"ـ ك،"سمو" :٤وقيل. "ونق"ـ ك"سمو" :٣ سيبويه عنده فأصلُ"ماس" أما 
كِّوسنامليمِ سكونُ نقلَ: وقيل.هلُ أو وأُ،ني إىل الس يتباهلمزة ت وبل ، وهلذا مل جيمعوا بينهما.الً وتعويضاًص 

أثبتوا أحدسبة إليهمها فقالوا يف الن :"اسمأو ،"ي "سوِمنيواشتقاقه عند  .٥ كما عرف يف موضعه"ي٦البصريم ن 
"السمني وعند ".والكوفيم م" نسالو"،ه قُ ولكنلفأُ،ب خرتفاؤه فج لَعوجاءت تصاريفه على ،مِ بعد الالَّت 

  . ٧ فال نطيل بذكره واخلالف يف هذه املسألة شهري.ذلك

 وهي - مت الالّفَذ، ح"ورٍم ع٨ن مهت أسديز"و. "اهتأس" و،"ةهيتس" : لقوهلم"هست" : فأصله"تاس" أماو
 ، حبذف العني"سه":  وفيه لغتان أخريان.ركا ذُميء باهلمزة له وجِلُ أونكِّة، وسبيهاً حبروف العلِّ تش- اهلاء

ها يف هاتني حت بفتح الفاء فَ"هتس" : على كون األصلِليلُ والد".عفَ" فوزنه ،مِ حبذف الالَّ"ست" و".لٌفَ"فوزنه 
   .٩"نٍاب" يف ركَذْ يف العني ما يحريك والفتحليل على الت والد.تنياللّغ

هم يف ه قولُ فتح فائ ودليلُ".تاس" و،"مٍاس" به ما سبق يف لَع فُ،١٠"ملَقَ"ـ ك"بنو" : فأصله"ناب" أماو
ما هو إن "العأفْ"، و"اءنأب": هم يف مجعهم حتريك العني قولُ ودليلُ. بفتحها"يوِنب" :بِس، ويف الن"ونَنب" :مجعه
فَ" مجعا فتحةً. بتحريك العني"لٍعأفْ"  كونُ ودليل كوالع"منه يف مضمومها  يف مفتوح العني أكثر 
  كون المه واواً ال ياًءودليلُ.  على األكثر، واحلملُ"ادب وأكْ،دبِكَ"ـها ك، ومكسورِ"ادض وأع،دضع"ـك

 فأبدلوا "تنبِ" :ثههم قالوا يف مؤنأن :الثّاينو . ال الياءه الواو  الم/فذ على ما ح الغالبأنّ :أحدها : أمورثالثةُ
 : قوهلم:الثّالثو. ١١يف موضعه فرعي الياء كما سن إبداهلا من م الواو أكثرن مالتاءم، وإبدال  الالَّن مالتاء

"البنةو" .  
                                                

  ".ألن:"١ في ط- ١
 .٢/٤٩٦ الكالم السابق في مر - ٢
 .٢/١٢٤، ٢/٨١ الكتاب - ٣
، وشرح الشافیة ٢٤-١/٢٣، وشرح المفصل البن یعیش ٤٠٦-٤٠٣، وشرح الملوكي ٢/٢٨١ انظر تفصیل األقوال في أمالي ابن الشجري - ٤

  . ٢٥٩-٢/٢٥٨للرضي 
 . ٣٢٨ باب النسب - ٥
، وزھر ٢/٤٩٦، ومر ٢٤-١/٢٣، وشرح المفصل البن یعیش ٤٠٥-٤٠٤، وشرح الملوكي ١/٦ انظر مذھب البصریین والكوفیین في اإلنصاف - ٦
٢/٣٦٤.  
  .٢/٤٩٦ الكالم السابق في مر - ٧
  .وھو تحریف". عن:"١ في ط- ٨
، ٢/٣٧٩، واللباب ٣/٣٢٤، واألصول ٢/٤٦٩لمقتضب ، وا٢/٨١انظر تفصیل الكالم في الكتاب  و.٢/٤٩٦مستفاد من مر " است" كالمھ عن - ٩

   .٢/٣٦٤زھر و ،٢/٧١وشرح الشافیة للرضي 
 ".علم:"١ في ط- ١٠
 ". في موضعھستعرفھ:"في ط، وص و.٤٩٢باب اإلبدال  - ١١

 ب/٣٧٩

 أ/٣٨٠
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ونقل ابن الشرِجأنّ ١ يف أماليهينّأهم ذهب إىل  بعض٢ه واشتقّ، ياٌء احملذوفم ن "بى بِنامأَرته ياينِب ٣." 
وأجاز . "ةومح" :ت لقلْ"ةولَعفُ" "تيمح" ن متينولو ب. ن الياء وهي مَ"ةوتالفُ"ـها كن أل"ةونالب" يف وال دليلَ

الزج٥ الوجهني٤اج .  
  :٦اعرقال الش. "مقُرز"يدت يف  كما زِ، للمبالغةيه امليمت فيد زِ"ناب" فهو "مناب" أماو

٣١١ - غَي أُم يلْ لهـورـههتاـا إنْ ذَكَر      إالَّ أنْ أكُـأب نَ لَـى اللَّهـوـهمناـا اب  

وليستوإالّ، احملذوف عوضاً من لكان احملذوف الثَّمِكْ يف ح ابتومل ي حت٧مهزةإىل  جلِ الوص .  

ت فَذ، فح"يوِنثَ" :سبة إليه، ولقوهلم يف الن"تينثَ" نه من أل؛ بفتح الفاء والعني"انينثَ" : فأصله"انناثْ" أماو
المكِّه وسنباهلمز٨ِيءجِفه لُ أو  .  

  مهزة١٠ُنهام ضو وعت اهلمزةُفَذ ح مثَّ،اِء إىل الر اهلمزة حركةلِ بنق٩ْففِّ فخ"ٌءرم" : فأصله"رؤام" أماو
مثَّ،لِالوص ختفيفَنّ أل؛ ثبتت عند عود اهلمزة فجعل املُ، أبدا١١ًغٌها سائ تقَّوع كالو١٢عِاق .  

 "نِيتناثْ" و،"ةناب" يف التاُء و.هااتركَّذَ عليها كالكالم على م فالكالم"ئٍرِام" و،"نِيناثْ" و،"نٍاب" تأنيث أماو
للتاء كأنيثيف الت "اماء كما أفهمه كالمه، خبالف "ةأَربِ" يف التو،"تن "ثنتف١٣"ني ها فيهما بدلٌإنم الم ن 

الكلمة،أنيث مل  إذ لو كانت للتيكَّسما قبلهان .لو ": ١٤ سيبويهد ذلك قولُ ويؤيسيتمما ر الً ج
  . ١٥التاء ن ال مةيغ الصلِ أصن مفادتس مالتأنيث  وإفهام".تاًخأُ" و،"تاًنبِ" :يعين ؛"هماتلصرفْ

  

                                                
٢/٢٨٤ - ١.  
 ".واشتقاقھ:"١ في ط- ٢
  .، وص١من ط" بھا" سقطت - ٣
  .١/١٣١ معاني القرآن وإعرابھ للزجاج - ٤
  .٢/٣٧٢واللباب ، ١٥١-١/١٥٠وسر صناعة اإلعراب ، ١/٢١٧وانظر إعراب القرآن للنحاس . ٢/٤٩٧مستفاد من مر " ابن"الم عن  الك- ٥
، ١٠/٥٨، والخزانة ٤/٥٦٨، والمقاصد ٢/٩٣، والمقتضب "إن تركتھا: "بروایة ٢٤٤، واألصمعیات ٣٠للمتلمس في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٦

قالھا من قصیدة   والبیت.٨/٤٩٣، وشا ٢/٤٩٧ورد في مر . ٩/١٣٣، وشرح المفصل البن یعیش ٢/١٨٢الخصائص وھو بال نسبة في . ٥٩
 عمرو بن ھند ملك الحیرة خال المتلمس عن نسب المتلمس فأجابھ الحارث بما یشكك في نسبھ، وكان لذلك أثره في نفس المتلمس المتلمس بعد سؤال

  . لخالھ وفخرا بأمھفقال ھذه القصیدة التي ضمنھا عتابا
 .ابن: ابنما، ووجھ االستشھاد زیادة المیم في ابنم للمبالغة، واألصل: موضع الشاھد

  ".لھمزة:" في ط، وص- ٧
  ".وجيء:" في د، وط، وص- ٨
 .وھو تحریف". مخفف:"١ في ط- ٩
 ".عنھا:" في ط، وص- ١٠
 ".شائع:" في د- ١١
  .٢/٤٩٧ الكالم السابق مستفاد من مر - ١٢
 .وھو تصحیف". بنتین:"د في - ١٣
 .٢/١٣ الكتاب - ١٤
 .٦/٥، وشرح المفصل البن یعیش ٤٠٢-٤٠١، وشرح الملوكي ١٥٠-١/١٤٩ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٥
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 ه عندهم مجعن أل؛الكوفيني عند عِطْ والقَ/،١البصريني عند لِلوصه ل فألفُمِ بالقس املخصوص"نميا" أماو
"ي٢ وعند سيبويه".نيماسم مفر دم ن "اليوهو الربكة،"نِم ،ا  فلمحفَذا" :ه فقيلت نونِهللا امي"أع اهلمزة٣َوهاض  

يف أوهل،فوها لَ ومل حيذمأل؛ونَا أعادوا الن نها بصداحلذف كما قلنا يف د "ئرِام" .وفيه اثنتا عمجعها ، لغةًرةَش 
الن٤ يف هذين البيتنياظم:  

هم ز"ايا" و"ميمفافْ"ن تِس واكْحإِ"و ٱ رلْ قُ"م     لْـ قُأو: "أو "م "من"ثْ بالتليقَث دـ شالَك  

  الَـقا نـ مفوتــس تمٍـسي قَ فهـيلَإِ     فـضٱ الـ كُ"هللا"  و ه بِمـت اخ٥"نميإِ"و

 كانت أو ةًفَرع م،لٍ مهز وص:أي) ذا كَ"الْ"همز : ( الوصل بقولها يدخل عليه مهزةُم إىل ما بقي م أشارمثّ
اظم يف غري هذا  واختاره الن، لكثرة االستعمالتلَص و قطع"لا"  مهزةَأنّ ٦ومذهب اخلليل.  أو زائدةًموصولةً
  .٨ يف لغة أهل اليمن"ما" "لا" ومثل .٧الكتاب

  : ٩تنبيهان

، وال يف "لا" غري ف، وال يف حرلقاًطْ يف مضارع م ال تكونُ الوصلِ مهزةَأنّ كالمه ن مملع: ١٠]األول[
  . املذكورة١١ واألمساء،السداسي و مصدر اخلماسي إالَّ، وال يف اسمٍباعي وال رالثي ثُماضٍ

هي :  قيلفإنْ. ١٢رشي ع اثن غري املصادرِ فتكون األمساُء،"نمأي" يف  لغةً"مأي"  يزيدكان ينبغي أنْ: الثّاين
"أيمن"ح لالَّت افَذو: ، يقالم"ابهو "من "ابانتهى. ١٣ وزيدت امليم"ن.  

بني اهلمزة واأللف مع ) أو يسهلُ (،وهو األرجح)  في االستفْهامِاًمد( الوصل املفتوح  مهز١٤)ويبدلُ(
:  يف حنو املكسورحذف، وكما ي"؟لُج الر١٥رطُضأَ" : حنو قولكن م كما حيذف املضمومفذَح وال ي،رِصالقَ

                                                
  .٤٩٥-٨/٤٩٤، وشا ٢/٤٩٨، ومر ٤/٢٠٧٣، وشرح الكافیة ١/٤٠٤ انظر مذھب البصریین والكوفیین في اإلنصاف - ١
 اإلنصاف وذكر عن البصریین في. ٢/٣٣٠ المقتضب  فيذكره المبرد عن سیبویھ ذكروما . ٥٣٨اني  انظر مذھب سیبویھ في الجنى الد- ٢
  .١٣٦، والمغني ١/٤٠٤
 ".عوضوه:" في د- ٣
  .٤/٢٠٧٤ شرح الكافیة - ٤
 .٤/١٧٩٤، وصب ٤٩٥-٨/٤٩٤انظر شا . والصحیح ما أثبت". أْیُمُن:"٤/٢٠٧٤ وردت في شرح الكافیة - ٥
 نبیل أبو عمشة في ھذه المسألة في شرح الشافیة للجاربردي القسم الدكتور وانظر تحقیق .٢/٢٧٣، ٢/٦٣ل في الكتاب  انظر مذھب الخلی- ٦

  .٢٥٣/الثاني
 .٢٥٥-١/٢٥٣ شرح التسھیل البن مالك - ٧
طیئ،  أھل الیمن، وعن  عناللغة ھذه نقلتو. لیس من البر الصیام في السفر:  یرید؛ "مسفرالیس من امبر امصیام في ":  الحدیث المرفوعومنھ - ٨

شرح ، و٤٤٩المفصل و، ١/٤٢٣، وسر صناعة اإلعراب ٤/١٩٤انظر غریب الحدیث ألبي عبید . وحكم ابن جني علیھا بالشذود .وعن حمیر
 ".، ال لجمیعھم أھل الیمنلعل ذلك لغة لبعض: "٧١وفي المغني  .٢٠٧، والجنى الداني ٣/٢٤١الرضي على الكافیة 

  .٤/٣١٣تنبیھین في ھشا  كالم ال- ٩
 .دة في صوھي مزی. ٢ زیادة من ط- ١٠
 ".العشرة: "في د، وط، وص زیادة - ١١
  . دفي" عشر...فتكون"لیس - ١٢
  ".عند طیئ" ال"لغة في " ام"و: وحیث نظر إلى لغات الكلمة فكان ینبغي أن یقول: "٢/٣٦٥ في زھر - ١٣
  .٣١٤-٤/٣١٣ أغلب الشرح اآلتي في ھشا - ١٤
باالقتصار على ھمزة االستفھام المفتوحة وحذف : أضطر:"٤/١٧٩٥في صب . وھو خطأ". اضطر:"وفي ط. وھو خطأ". المضطر": في د- ١٥

  ".ھمزة الوصل المضمومة بعدھا

  
  

 ب/٣٨٠
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 وال .١ باخلربِ االستفهامس يلتبِئالَّ، ل]٦: ٦٣املنافقونسورة [﴾مه لَترفَغتسأَ﴿، ]٦٣: ٣٨صسورة [﴾اًيرِخ سماهنذْختأَ﴿
يقَّحمهز الوصلِنّ أل؛٢ق ال يثبت يف الد إالَّ/جر آلْ":  فتقول، لضرورة كما مرحسنع ندو،"؟ك "آيمِهللا ان 
يم؟نكي"٣اًاجحر ، باملد٦ قوله٥، ومنه٤سهيل مرجوحاً، وبالت:  

  رـائـك طَـلْبـلٌ أَنَّ قَـت حبـ انبأوِ      ابِ تباعدتـق إنْ دار الربـلْحٱ– ٣١٢

  . ]٩١: ١٠سورة يونس[﴾آآلنَ، ﴿]١٤٣: ٦عامسورة األن[﴾نِيركَآلذَّ﴿ : القرآن حنون م يف مواضع٧ بالوجهنيئرِوقد قُ

  : يف مسائل خامتة

  :  حاالتسبة إىل حركتها سبع هلمزة الوصل بالنأنّ  اعلم:٨األوىل

   ".لا" وذلك يف املبدوء ا ،وجوب الفتح

م العني يف  املضموالثُّالثيني للمفعول، ويف أمر  مبني"جرِختاس" و،"قلطُان" : وذلك يف حنو،الضمووجوب 
   ".واضام" و،"واشام"، خبالف "بتاكْ" و،"لتاقْ" :األصل حنو

 .٩اظم قاله ابن الن،"يزِاغْ" : حنو عينه كسرةًةم ضلُع جضرِ وذلك فيما ع، على الكسرالضمورجحان 
  مهزةَأنّ ١٣سهيل ويف الت. اهلمزة١٢ ضم ما قبل ياء املخاطبة وإخالص١١ه جيب إمشامأن ي أيب عل١٠ويف تكملة

الوصل تشقبل م ماملُالض ش١٤م.   

                                                
  . ٢/٢٧٣ انظر الكتاب - ١
  )".یبدل(عطف على قولھ : یحقق:"٤/١٧٩٦ في صب - ٢
زعم أبو عمرو بن : ١/٢٨٧، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥٤٨في االرتشاف و. ل ألفًا أنھا ال تسقط ولكنھا تبد١٨ذكر الفارسي في التكملة  - ٣

في  و". وإنما ھذه المدة ألف زائدة، لیست بدًال من ھمزة، وإنما زیدت للفرق بین االستفھام والخبر، إثبات ألف الوصل في ذلك خطأ أنعظیمة
  .وھو خطأ". أرجحا:"١ط
المتأخرون، وبھ أخذ علینا أما في النقل فألن األشھر عند القراء اإلبدال، وبھ یقرأ ھؤالء . قل والقیاسوذلك صحیح في الن: "٨/٥١٢شا  في - ٤

وأما في القیاس فإن األولى حین أرداوا أن یھربوا من قبح اللفظ بالھمزة أن یبلغوا بھا أقصى ما یمكن من التغییر حتى تصیر .  للقراء السبعةشیوخنا
ن الھمزة معھ باقیة على قوتھا وعلى زنة ، بخالف التسھیل، فإذلك إال مع اإلبدال؛ ولذلك انقلبت إلى السكون بعد التحریككأنھا غیرھا، وال یكون 

  ".أصلھا، ومعاَمَلٌة معاملَة المحققة، فلم یزل قبح اللفظ بذلك كل الزوال، مع أن التسھیل أیضًا وجھھ ظاھر
  .من التسھیل:  أي- ٥
والشاھد لعمر بن أبي . ، وھو على ھذه الروایة ال شاھد فیھ.."أحقٌّ لئن دار الرباب: " بروایة٩مر بن أبي ربیعة في دیوانھ لع البیت من الطویل، - ٦

ورد في نا . ٢٣٧وھو لجمیل في ملحق دیوانھ . ١٠/٢٧٧وشا، والخزانة ، ٤/٢٢٤ومنتھى الطلب ، ١/٥٢، واألغاني ١/٤٦٨ربیعة في الكتاب 
ما بینك انقطع :  یرید؛انقطع:  وانبت .٥٠٦، وسیو ٢/٣٦٦، وزھر ٤٠٤، وجز ٨/٥١١، وشا ٢/٥٤٧، وعق ٤/٣١٤، وھشا ٢/٥٠١، ومر ٨٣٥
  .فِزٌع مضطرب: وقلبك طائر. وبینھا

  . لئال یلتبس االستفھام بالخبر أو مّدھا الھمزةتسھیلآلحق، ووجھ االستشھاد : موضع الشاھد
 .١/٣٧٧، والنشر ٣٦٠-١/٣٥٩انظر اإلقناع .  القراءة بالتسھیل والمد- ٧
 .٢/٤٩٩وانظر مر . ٤/٣١٣ في ھشا ا المسألة األولى بتمامھ- ٨
 .٤/٢٠٧٦تبعًا ألبیھ في شرح الكافیة . ٨٣٤ نا - ٩
  .وھو مخالف لما قالھ ابن الناظم في حكم الھمزة. ١٧ - ١٠
 ". بالضمة نحو الكسرةالمراد باإلشمام ھنا ما یسمى عند القراء رومًا؛ وھو أن ینحى: "٤/١٧٩٧ في صب - ١١
 ".ضمة" في د، وط، وص - ١٢
٢٠٣ - ١٣.  
اإلشمام، : وفیھ مخالفة لكالم أبي علي من وجھین. یعني إذا أشممت الثالث أشممت الھمزة، وإّال فال: ٤/١٧٩٧، وصب ٢/٣٦٦ في زھر - ١٤

  ".وإخالص ضم الھمزة

  
 أ/٣٨١
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   ".ميا" و،"نميا" وذلك يف ،ورجحان الفتح على الكسر

   ".مٍاس" وذلك يف كلمة ،الضمورجحان الكسر على 

   .ن للمفعولي مبني"ادقَان" و،"ارتاخ" : وذلك يف حنو، والكسر واإلمشامالضموجواز 

  . ١ وهو األصل، وذلك فيما بقي، الكسربووجو

اكن  ذلك الس٣ك فإذا حتر،اكن إىل االبتداء بالسلِصوها للتيء بِما جِإن مهزة الوصل أنّ مل قد ع:٢ةالثّاني
استعنها حنوينِغ : "استتإذا قُ"ر صدإدغام تاء االفتعال فيما بعدها ن لَقلها إىل الفاء فقيت حركت: "ستالم ، إالَّ"ر 
التعريف إذا ناهلمزة إليها يف حنو ت حركةُلَق "األحرم"لَاَ" : اهلمزة، فتقول، فاألرجح إثباتحمقَر ائ٤م" ،
  .  لغري اإلدغاملِقْ النن م لإلدغام أكثرلَقْ النأنّ والفرق ".مائ قَرمحلَ"عف ضيو

سورة [﴾والُت اقْنُأَ﴿ : حنو/هه وضم جاز كسر٦ جمراه أو جارٍ صحيحضمومة ساكنصل بامل إذا ات:٥ةالثّالث

  . ]٣: ٧٣سورة املزمل[﴾صقُ انأوُِ﴿ ،]٦٦: ٤النساء

 يف تم وض،ت يف بعض املواضع ختفيفاًحتما فُإن و الوصل الكسر أصل مهزةأنّ البصريني مذهب :٧ةالرابع
 عدم ٨دورِ وأُ.ثالتباعاً للثَّإ "نكُساُ"ها يف م وض"برِضا"ها يف  كسرأنّ إىل لكوفيونا وذهب .تباعاًإبعضها 

  . أعلمهللاوا.  باخلربِ األمر يف مثله اللتبستحتها لو فُأن بيبجِ وأُ،"ملَاع"الفتح يف 

 

                                                
وتضم ". ِایمن"وقد ورد كسرھا في ". ایمن"، و"ال"الوصل تفتح في موضعین؛ في اعلم أن ھمزة :" بدًال منھااوفیھ.  دفي المسألة األولى لیست - ١

وفي الثاني وجھ بجواز الكسر، وكذا في ". اغُزوي: "، فإن أصلھ"اغزي یا ھند"، و"اسكن: "في غیرھما قبل ضمة أصلیة موجودة أو مقدرة نحو
  ".وتكسر فیما سوى ذلك. على لغة اإلشمام" انقید"، و"راختی:"وشّم الضم قبل الضمة المشّمة في نحو. األول في لغة ردیئة

 .٢/٥٠٠ أغلب المسألة الثانیة في مر - ٢
 ".تحول:" في د- ٣
  ". الحمر قاتم:"١ في ط- ٤
  .٢٠٣ المسألة الثالثة دون استشھاد في التسھیل - ٥
  ".یر مجانسة لھكن معتّل جاٍر مجرى الصحیح؛ بأن تكون حركة ما قبلھ غاأو س: أي: "٤/١٧٩٧ في صب -٦
، ١/٨١ والمقتضب ،٢٧٢-٢/٢٧١وانظر تفصیل المسألة ومذھب البصریین والكوفیین فیھا في الكتاب . ٢/٥٠٠ أغلب المسألة الرابعة في مر - ٧

 .٣/٤٦٥، وشرح التسھیل البن مالك ٤/٢٠٧٥ وشرح الكافیة ،٢٠٣، والتسھیل ٢/٧٣٧، واإلنصاف ٢/١٩١واللباب 
  ".على قول الكوفیین: أي: "٤/١٧٩٨ في صب - ٨

  
  

 ب/٣٨١
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  الُدـباِإل

  
]ـأَحاال فرالِ ـبد"أْـهدم ـتيطـفَ"      اـوـأَبلِ الْهـدـمةَ مـزياوٍ وو اـن  

ـثْ ٱ  راًـآخر  ـ ألزِ  ف ـيد   و ـفَ      يـفلِ مـاعنـا أُعيـلَّ عفيـاً ذَا اقْت[  

الغرضم الّيت احلروف  هذا الباب بيانُنت بلُدم إنّ ف، إدغامٍها إبداالً شائعاً لغريِ غريِنإبدال اإلدغام ال ي ظَنر 
 إليه يف رظَنضعيف ال ي للت الزائدأنّ األلف، كما إالَّه يكون يف مجيع حروف املعجم ألن ؛إليه يف هذا الباب

حروف الزة لذلكياد .  

القلْ باإلبدال ما يشملُوأراد إزالة١ٌ اإلبدالَأنّ إالّا تغيري يف املوضع،  منهم كلٌّ إذْ،ب إحالةٌ والقلب .وم ن 
 : أصله؛"امقَ" : وذلك كما يف،غيري بكثرة التة العلَّها تقارب حروفألن  واهلمزة،ةلَّ حبروف العتص اخمثَ
ها بوتثُ لتني لُإنما و، ألفه عن اهلمزة"سار" و، عن الياء٢ ألفه"ىسوم"، و يف األصلِ عن واوٍةٌب فألفه منقل،"موقَ"

   . كما ستراهوالبدل ال خيتص، فاستحالت ألفاً

وخيالفهما التوِعفإنّ،يض الع ويكون يف غري موضعِض كتاء ، منهضِ املعو "عومهزة ،"ةد "وياء ،"نٍاب 
"فَسرِيجي" .ويكون عنكما ذُ حرف كر،أ" كسني  وعن حركةاعطَس"٣م كما تقد .  

وقد ضمن النأحكامٍ أربعةَاظم هذا الباب صريف  من٤الت :فذْقل واحلاإلبدال والقلب والن.   

رِوأشار إىل حصصريفائع يف  حروف البدل الشبقولهالت :) اال فرالِ أَحدأْ"بداهيطوم ت"(.   

  

  

                                                
 .وھي زیادة خاطئة". عن" في األصل زیادة - ١
  ".منقلبة" زیادة ١ في ط- ٢
 .٢/٥٠٢وأغلب ما سبق في مر . ٤١٤ باب التصریف - ٣
 .وھو تحریف". التعریف:"١ في ط- ٤
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البدلُ/ائعوخرج بالش مِدال الالّ حنو إباذُّ الشم أُ" نون نصأَ" تصغري "نالَيكما يف ، على غري قياسٍ"يلص 
"مبرِغ،وم غرِي٢ يف قوله،١"انب:  

٣١٣ - الَالً أُسيا أُصهيف قَفْتــولُهاـائ       يـأَعج ابـتاًومـ وبـا بِالردأَح نعِ م  

  :٣ يف قوله"عجطَاض"ومن ضاد 

٣١٤ – طَـمـالَ إلَى أَرعفَالْطَج قْفح اة  

  :٤ كقوله،فة يف الوقْد الياء املشدن حنو إبدال اجليم م،والقليلُ

٣١٥ – ـخي عـالأبو فيـوـو عجل  

    ماللَّـاملُطْع ـانبِالْـح معـــشج  

   ـالْـبِوـغدـ كُاةـلَ الْـتنِـبـرج  

   ـلَـقْـيعدـ وبِِ بالْـوـالصيـصج  

ما أُورببلَددون وقْت لاُأل" كقوهلم يف ،فلأُ" :٥"ي٧ ودون تشديد كقوله،٦"ج:  

  جـم إنْ كُنت قَبِلْت حجتـهالَ – ٣١٦

     ـفَالَ يالُ شــزيأتي جبِـاح ـكج  

     ـأقْمر ـنـهني فْـاتي وـزتـرج  
وتسمى هذه عجعقُةَج ض٨ةاع .  

                                                
وفي . ٢١٩، واللمع ٣/٦٢، واألصول ٢/١٣٧انظر الكتاب . ، مخالفًا القیاس"مغرب"على غیر بناء مكّبره " مغیربان"جاء المصّغر :  أي- ١
 .وھو خطأ". مغیرب، ومغیربان:"١ط
، ١/٢٦٩، واإلنصاف ٦٧، واللمع ٣/٢٧٥، واألصول ٤/٤١٤، والمقتضب ١/٣٦٤، والكتاب ١٤ البیت من البسیط، للنابغة الذبیاني في دیوانھ - ٢

. ٢/٣٦٧وزھر ، ٣/٣٦١، وشا ٤/٣١٥شا ورد في ھ". أصیالنًا: "، وروي أیضًا١٢٦، ٤/١٢٥، وزھر، والخزانة ٤/٥٧٨وشا، والمقاصد 
 . محّلة القوم ومنزلھم أینما كان: والربع.عجزت: وأعیت. العشي: واألصیل

، والمفصل ٣/١٦٣وھو بال نسبة في الخصائص . ، ولمنظور بن أمیة األسدي في زھر٤/٥٨٤ الرجز لمنظور بن حیة األسدي في المقاصد - ٣
شجرة : واألرطاة. ٢/٣٦٧، وزھر ٤/٣١٦، وھشا ٢/٥٧٦ورد في مر . ٤/٢٧٥ح الشافیة للرضي ، وشر٩/٨٢، وشرح المفصل البن یعیش ٥١٦

  .والرجز في وصف ذئب جائع تعب. وجالرمل المع: والحقف. تنبت في الرمل
، ١/١٧٥عراب ، وسر صناعة اإل٣/٢٧٤، واألصول ٢/٢٨٨وھو بال نسبة في الكتاب . ، وزھر٢٨ الرجز ألعرابي من البادیة في الكنز اللغوي - ٤

 يجمع فلقة وھ: فلق ویروى في مكانھ ،جمع كتلة كتلو .٢/٣٦٧، وزھر ٤/٣١٧، وھشا ٨٣٧ورد في نا . ٢/٢٩،  والمقرب ٥١٧والمفصل 
د  وھو واح؛ھ الصیصي ب یرید: والصیصج.غمتأد ثم  قلبت تاؤه داًال،الوتد:  والود.جود التمرأ وھو نوع من ؛ي یرید بھ البرن: والبرنج.القطعة

  . وھى قرون البقريالصیاص
  . علج، بالعشج، البرنج، بالصیصج، ووحھ االستشھاد إبدال الجیم من الیاء المشددة في الوقف، وھو قلیل: موضع الشاھد

  ).أول(، واللسان ٨/٣٢انظر المخصص . وبفتح الھمزة مع كسر التحتیة المشددة الوعل. بضم الھمزة وكسرھا مع فتح التحتیة المشددة:  األیل- ٥
  .٤/٤٨٥، وشرح الشافیة للرضي ٣٢٨، وشرح الملوكي ٥١٨، والمفصل ١/١٧٦، وسر صناعة اإلعراب ٢٩ انظر الكنز اللغوي - ٦
، واألصول ٢٩وھو بال نسبة في الكنز اللغوي . ٣/٤٠، والدرر ٤/٥٧٠، والمقاصد ٤٥٦ الرجز لرجل من أھل الیمن في نوادر أبي زید - ٧
 ،المراد بھ البغل أو الحمار: والشاحج .٢/٣٦٧، وزھر ٨٣٧ورد في نا .  ٣/٢٢٩، وشرح الشافیة للرضي ١/١٧٧راب ، وسر صناعة اإلع٣/٢٧٤

:  والنھات.بیضاأل: قمر واأل. ویروى في مكانھ شامخ،أي صوت: یشحج شحیجا وشحاجا شحج البغل والحمار والغراب:  تقول؛ الصوت:والشحیج
 .ذنلى شحمة األإالشعر : -بفتح فسكون  -رة ْف والَوي؛ یرید بھ وفرت: وفرتج.یحرك: زىوین.  والنھیت والنھیق واحد،النھاق

 .٢/٣٦٧، وزھر ٤/٣١٨، وھشا )عجج( انظر اللسان - ٨
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  . ١ اهلمزةن ميئاً، فالياء فيه بدلٌطه وه جعلتتأْطَو أَن م:)ياوطم(و. تنكَ س):تأْده(ومعىن 

كْوذزيادةٌه اهلاَءر وِطُ" : إذ مجعها فيه يف٢سهيل على ما يف التيتثُ. ٣"ما دائم م عليها هنا مع  مل يتكلّهإن
عدهاها إي.وو جإبدالَأنّه ه ها ماء نما الترِ يطَّإنيف الوقْد على حنو[ ،ف: "رحنِ" و،"ةمعةم"،يف  وذلك مذكور 

، " املاَءتقْره"، و"مائ قَكنهِلَ" و،"اكهي" :٧ كقوهلم فمسموع٦التاِء غري نها م إبدالُأما و٥.]٤فباب الوقْ
  .٩"ةَاب الد٨تحره" و،"َءيلش اتدره"و

  : تنبيهات

 . حرفاً وعشرونَ اثنان، يف كالم العرب:١٢ يعين،ائع البدل الش حروفأنّ ١١التسهيل ذكر يف :١٠األول
املذكورةُ ١٣سعةُوهذه التهنا حروف اإلبدال الض صريف يف روري١٤ فقال.الت: "جيمع حروفائع  البدل الش

 /تيوِطُ:"اُءج هالتصريف ١٦ يفروري والض."هتز عبِو ثَي طَنٍ آمسٍك شفر صدجل":  قولك١٥اميف غري إدغ
  .  هذا كالمه"."دائما

اء والظَّ،١٧الذّال و، واخلاء، احلاء: وهي، باقي حروف املعجمأنّ فأفهم،والقاف قد ،١٨ والغني،اد والض 
تبدوقد. ذوذل على وجه الشفَ﴿:  يف قراءة األعمش١٩ي قال ابن جنشهِ بِذْراملعجمةالذّال ب]٥٧: ٨فالنألسورة ا[﴾م : 
 . ومتقاربانهما جمهوران هلما أنواملعىن اجلامع .٢٠"لادرل وخاذ خرمحلَ" : كما قالوا،الدال ن م بدلٌالذّالَ نّإ"

جها الزوخرمِ بتقدمي الالَّبِ على القل٢١ْخمشري على العني م٢٢ قوهلمن: "ذَشرذَ مر" .  

                                                
  .٩/٤، وشا ٢/٥٠٥وانظر مر . ٨٣٦ كذا قال ابن الناظم في نا - ١
٣٠٠ - ٢. 
. فتكون تسعة أحرف ال ثمانیة. بالتنوین في التسھیل" دائمًا"ضبط :"٢/٥٠٥وقال المحقق في حاشیة مر . بالتنوین" دائمًا:"، وص٢ في ط- ٣

  . دون تنوین: ؛ یعني"والصواب ما أثبتُّ
٣٤٦ - ٤. 
 . زیادة من د، وط، وص- ٥
 .وھو تصحیف". الیاء:"١ في ط- ٦
لمسموع من إبدال الھمزة ھاًء في األصول وانظر ا. ٢/٥٥٢إلى طیئ في سر صناعة اإلعراب ھمزة إن الشرطیة  نسب ابن جني إبدال الھاء من - ٧
  . ٩-٩/٨، وشا ٢٢٤-٣/٢٢٣، وشرح الشافیة للرضي ١/٣٩٧، والممتع ٥٥٥-٢/٥٥٢، وسر صناعة اإلعراب ٣/٢٧٥
 .وھو تصحیف". ھرجت:" في د- ٨
 . ٤/٣١٨ الكالم السابق بتمامھ في ھشا - ٩
 .٥٠٥-٢/٥٠٣ أغلب التنبیھ األول في مر - ١٠
٣٠٠ - ١١. 
 .في د" یعني " لیست- ١٢
إلخ؛ ألنھ لم یذكر فیھ التسعة بل ثمانیة وأسقط الھاء، بل ھي جملة ..وذكر في التسھیل أن ھذه التسعة: لیس المعنى:" ٤/١٨٠١ في صب - ١٣

  ".ولو حذفھا لكان أحسن. فقال: ذكر في التسھیل والمعطوف وھو قولھ:معترضة بین المعطوف علیھ وھو قولھ
 .٣٠٠ التسھیل - ١٤
 .وھو خطأ". ادغم:"ي د ف- ١٥
 .وھو خطأ". و:" في األصل- ١٦
 .وھو تصحیف". الدال:" في د- ١٧
  .وھو تصحیف". العین:" في د- ١٨
 .١/٢٨٠ المحتسب - ١٩
انظر الصحاح واللسان .  إذا قطعتھ قطعًا"لت اللحمدخر": یقال. وھي القطعة. جمع خردلة: الَخرادلو. وھو خطأ.  وردت في األصل بضم الخاء- ٢٠
 .٤/١٨٠٢، وصب )خردل(لقاموس وا
  .٢/٢٣٠ الكشاف - ٢١
 .١/٢٧٩، ومجمع األمثال ١٣انظر الكنز اللغوي . في كل وجھ: ذھبوا شذر مذر؛ أي:  یقال- ٢٢
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 وكذا . الياءن إبدال اجليم مناد، وم الضون ومن النم من إبدال الالَّنم مائع ما تقد الش منأنّ وأفهم أيضاً
إبدال النون مفَلّ"م كقوهلم يف  الالَّنذّالوهو الفرس  - "الرفَرِ" - ١الين"وم ،م يف  امليم كقوهلن"أمغر٢ت 

اةُالش" كاملَإذا خرج لبنها أمحر غةر: "أنغ٣"تر.   

 يف لغة ةجعجغات كالع يف بعض اللُّرد أو كثرائع يف ذلك ما اطَّى ذلك شائعاً، بل الشسم ال يوينبغي أنْ
 كقوهلم يف خطاب ، يف لغة متيم٥ةشكَش والكَ،ك أن: أي؛"ب ذاهكن عتننظَ":  كقوهلم٤ةنعن والع،ضاعةقُ

 .]٢٤: ١٩سورة مرمي[﴾اًيرِتشِ سح تشِب رلَع جدقَ﴿: ٦هم بعض، وقراءةك بِ: يريدون؛"؟ بِشِاَء جالّذيا م" :املؤنث
  . ٨ك وأموك أب: يريدون؛"سِم وأُوسِبأَ" :املؤنثيف خطاب   كقوهلم ، يف لغة بكر٧ٍةسكَسوالكَ

 إالّ، والتصريف ال يف كتب ةغ يف كتب اللُّركَذْ ي بأنْ اإلبدال جديروع منوهذا الن": ٩قال يف شرح الكافية
   .ةًنعنى ذلك عمس يف لغة بين متيم، ويردطَّ مكة اهلمزة املتحرها من إبدالَألنّ ؛ني العركَذْ تلزم أنْ

  :١٠اجز كقول الردرِطَّمري مها من تاء الض إبدالَألنّ ؛ الكافركَذْت وكان يلزم أيضاً أنْ

٣١٧ - ا ابيكَانيصا عرِ طَالَميبالز   

  ايكَلَا إِـنـتـيـنـا عـالَمـوطَ
   .يتص ع:أراد

وأمثال هذا مناحلروف املبدلة م ما و./ غريها كثريةٌنينبغي أنْإن ي عصريف  يف اإلبدالدالتيما لو مل ي بل د
أوقعيف اخلطأ أو م الَخاألكثرفة .   

 ":ةاَءقَّس" كقولك يف  األكثرِةفَخالَ يف معوق واملُ.١١"لَوم" ":الَم" يف اخلطأ كقولك يف عوقفاملُ
"قَّسهذا كالمه"".١٢ةاي .  

                                                
 .وھو تصحیف". الدیال:"وفي د). رفن(، و)رفل(، و)ذیل(، والصحاح واللسان ٥انظر الكنز اللغوي  .الطَّویُل الذَّْیِل، الُمَتَبْخِتُر في َمْشِیِھ:  والذّیال- ١
  .وھو تحریف". أحضرت:"١ في ط- ٢
  .وھو تحریف". أنفرت:"١وفي ط). نغر(، و)مغر(، واللسان ٤/٤٥٧، وشرح الشافیة للرضي ٨٥ انظر الكنز اللغوي - ٣
  .٢/٩٧٦سھیل للمرادي وشرح الت ،٢/١٨١والمقرب ، ٤٣٦، والمفصل ٢/١١ وانظر عنعنة تمیم في الخصائص . وھي لغة تمیم، وسیأتي ذكرھا- ٤
  .٤١٤ وتقدم ذكرھا في باب التصریف - ٥
 وتذكرة النحاة ،١/٤٥ وتفسیر القرطبي ،١١١قراءة في فقھ اللغة للثعالبي وذكرت ال.  لم أقف على ھذه القراءة فیما عدت إلیھ من كتب القراءات- ٦

٤٤٣. 
  . ٤١٣ وتقدم ذكرھا في باب التصریف - ٧
  .١١١قھ اللغة للثعالبي  انظر ما سبق في ف- ٨
٢٠٨٠-٤/٢٠٧٩ - ٩. 
، ٨٤وھو بال نسبة في العسكریات للفارسي . ٤٣٠، ٤/٤٢٨، والخزانة ٤/٥٩١، والمقاصد ٣٤٧ الرجز لرجل من ِحْمَیر في نوادر أبي زید - ١٠

 : وعنیتنا.t بن الزبیر بن العوام أراد بھ عبد اهللا: وابن الزبیر. ٢/٣٠١، وشا ٢/٥٨٠ورد في مر .٢٠٤، والمغني ١/٢٨٠وسر صناعة اإلعراب 
 الجتماعھا معھا ؛ أبدل من التاء الكاف:إن شئت قلت: قال أبو الحسن األخفش" : ٨٥العسكریات وقال أبو علي في .  وھو الجھد والمشقة؛من العناء

رأیتك أنت، : امة القافیة، أال تراھم یقولون للفاعل، إلقال  أوقع الكاف موقعھا، وإن كان في أكثر االستعمال للمفعول:في الھمس، وإن شئت قلت
 االسم ال ّنوإّنما ذلك أل. لوالك: ومن ثّم جاء. ومررت بھ ھو، فیجعل عالمات الضمیر المختّص بھا بعض األنواع في أكثر األمر، موقع اآلخر

 ." یفیًا، ال من إنابة ضمیر عن ضمیرتصرلكاف بدل من التاء بدًال ا: "٢٠٤وفي المغني ."یصاغ معربًا، وإّنما یستحق اإلعراب بالعامل
 ". قول:قال:"١ في ط- ١١
  ).سقي(، واللسان ١/١٩٠، والمقتضب ٥٦وانظر الكنز اللغوي . التي تسقي القوم:  السقاءة والسقایة- ١٢
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:  منها كثرية حرفاً، ومجعوها يف تراكيبرش عي اإلبدال اثن حروفالتصريف أهل ن م كثريدع: ١الثّاين
وزاد . ٤" منهاتيوِ طُدجأُ": ، ومجعها يف قولهرش عها أحدوعد م الال٣َّ وأسقط بعضهم.٢"هتدج أنمو يالَطَ"

٥همبعضالص ادوالز ايها أربعةَ وعدع شأ": ، ومجعها يف قوله٦رنصي توما طَلَّ زج هد" .وعدها الز٧خمشري 
اي ومها اد والزه أسقط الصألن ؛هو وهم" :٩قال ابن احلاجب. "الَ طَمو ي٨هدجنتاس" :، ومجعها يفرش عثالثةَ
حروف اإلبدال، كقوهلممن : "و،"اطزِر "يف "رقَز "صو،"اطر "١٠"رقَس.وزاد الس ني وليست محروف ن 

 هذا ."ده من باب اإلدغام ال من باب اإلبدال ارألن ؛"ملَاظَّ" و،"ركَاذَّ" ورد "عماس" ن أورد فإ.اإلبدال
 كما ،ني األوىل السالتاء فأبدلوا من "ذَخات" : أصلهأنْ يكونَ "ذَختاس" يف ١١حاةُ قد أجاز الن:قلت. كالمه
 رش ع أحد١٣ ذكره سيبويهالّذيو. ه نظر إىل ذلك، فلعل١٢َّ"سدس" : إذ أصله"تس" من السني يف التاءأبدلوا 
  . اء واجليم والطّالدال غريها وهي نني، وثالثة م والسمِ ما سوى الال١٤َّوهي ،الزيادة حروف نمثانية م: حرفاً

   .بةًلَ غَزوماً أول منه لُصاريف إىل املبدجوع يف بعض الت بالر اإلبدالُفرع ي:١٥الثّالث

ل حنوفاألو: "جفاءه بدلٌ فإنّ،"فد م اء  ثَن"ج؛"ثد هم قالوا يف اجلمعألن: "أج١٧ فقط١٦اء بالثّ"اثد.   

 وكذا .١٩ يف االستعمال١٨ فيه/ أغلبالتاَء ألنّ ؛التاء ن مه بدلٌ طاَء فإنّ،تلَ أفْ: أي؛"طَلَأفْ" حنو الثّاينو
   .٢١"توصلُ" ٢٠ أكثر من "وصصلُ" مجعه على ألنّ ؛اد الص من بدلٌلتاءا ؛"تصلَ" ":لص"قوهلم يف 

                                                
  .٢/٥٠٤ التبیھ الثاني في مر  أغلب- ١
 .١/٢٥٥، واالرتشاف ٢١٦ انظر شرح الملوكي - ٢
فأما حصر الحروف في  العدة : "وقال ابن یعیش في شرح الملوكي. ١/٦٢ن جني في سر صناعة اإلعراب ، واب١/٦١ كالمبرد في المقتضب - ٣

  ".ولم یرد أنھ لم یقع البدل في شيء من الحروف سوى ما ذكر. فالمراد الحروف التي كثر إبدالھا واشتھرت بذلك] ابن جني[التي ذكرھا 
فعل أمر من " أجد" بأن ٤/١٨٠٣وصّرح في صب . ھزلت وضمرت: وطویت. یة الموثقة الَخلق الناقة القو- بضم الھمزة والجیم - اُألُجد - ٤

  .١/٣١٩وانظر الممتع . اإلجادة
 .١٠٩ كابن الحاجب في الشافیة - ٥
 .١من ط" وعدھا أربعة عشر" سقط - ٦
 عّدھا خمسة عشر ٥٠٥مخشري في المفصل والصحیح أن الز. ٣/١٩٩، والرضي في شرح الشافیة ٢/٣٩٧ كذا ذكر ابن الحاجب في اإلیضاح - ٧

 ".استنجده یوم صال زط: "حرفًا وجمعھا في
  .وھو تصحیف". استنجذه:" في األصل- ٨
والزمخشري عّد الصاد والزاي من حروف البدل كما ُذكر ال كما . والنقل فیھ تصرف. ٢/٣٩٧وانظر أیضًا إیضاح ابن الحاجب . ١٠٩ الشافیة - ٩

   .قال ابن الحاجب
 .بفتح الصاد وسكون القاف" َصْقر"بفتح الزاي وسكون القاف، و" َزْقر:"في د، وطو .١/١٩٦سر صناعة اإلعراب انظر  - ١٠
  .٣/٢٠٣، وشرح الشافیة للرضي ١/١٩٧، وسر صناعة اإلعراب ٣/٤٣٣، واألصول ٤٢٩-٢/٤٢٨  انظر الكتاب - ١١
 .وھو خطأ". ُسُدس"، و"ُسّت" وردت في األصل - ١٢
وانظر الممتع . أن الالم من حروف اإلبدال أیضًا، فحروف اإلبدال عنده اثنا عشر حرفًا ٢/٣١٤ الكتاب  أن سیبویھ ذكر فيغیر. ٢/٣١٣ الكتاب - ١٣
١/٤١٠.  
  ". وھما:"١ في ط- ١٤
  .١/٢٥٥وانظر االرتشاف . ٥٠٧-٢/٥٠٥ التنبیھ الثالث في مر - ١٥
  .١من ط" بالثاء" سقطت - ١٦
 ).جدف(انظر الصحاح واللسان . القبر:  الجدف والجدث- ١٧
  .١من ط" فیھ" سقطت - ١٨
 ).فلط( انظر الصحاح واللسان - ١٩
 .من د" من...لصت" سقط - ٢٠
  ).لصت(انظر الصحاح واللسان . لغة َطّیئ وھي - ٢١

 ب/٣٨٣
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 مجيع ألنّ ؛"دكَّ وأَ،دكَّو" و،"خر وو،خأر" : أصلني حنون مل يثبت ذلك يف ذي استعمالني فهو مفإنْ
التما فليس أحدمها بدالً م صاريف جاءتاآلخرن .   

 ،ثارِ وو،ثَرِو" : أمثلة اشتقاقه فإنّ،"اثرت"ـ البدل بكثرة اشتقاقه كفرعي": ١وقال ابن احلاجب
وموقلَّ، وبِ"وثرالثَّ" يف "عايلالثَّ":  استعماله كقوهلمةو"بعال ،"يف "ايناألر "بانِاألر" .  

  :٢وأنشد سيبويه

٣١٨ - ا أَشـلَهلَح نم رـارِيمتـمٍ تهر        ـماـن الثَّعـلخوـي وم ـزهانِيأر اـن  

الثَّ" أنْ يكونَوحيتمل ": ٣يقال ابن جنثُ" مجع "يعالقُ مثَّ"ةالَع لفيكون كقوهلمب ، :"شريف "ياع 
"شر٤"عائ."   

 أمساء األجناس ، ومجع جنسٍ اسم"ةالَعثُ" وأيضاً فإنّ. "أرانيها"ـ كيكونَ ل؛ قاله سيبويه أوىلالّذيو
بقولهيعين .ضعيف : "جنسٍاسم ":لَ عجنسٍم ".   

 ةٌلَ مبد هذه الواوأنّ مل علُ األصملا عمه لَألن ؛"بارِض" تصغري "برِيوض"ـ ك، زائدعاً واحلرفروبكونه فَ
ماأللفن .   

 ن مةٌلَدب م اهلمزةَأنّ مل ع"يهوم" على رغا ص، فلم"اءم"ه تصغري  فإن،"يهوم"ـ ك،لٌعاً وهو أصروبكونه فَ
   .هاٍء

 وزنه أنْ يكونَ بجه لو مل يكن كذلك لوألن ؛"اقأر" :ه أصلَ بأنَّمكَح ي"اقره" : حنو، جمهولٍزوم بناٍءلُوبِ
"فْهجمهولٌ وهو بناٌء،"لَع ".   

  

                                                
وأغلب الزیادات من شرح الشافیة . ٢/٥٠٦وفي النقل تصرف وزیادات، وھو موافق لنقل المرادي في مر . ٢/٣٩٧، واإلیضاح ١٠٩ الشافیة - ١

 . ٤٨٩-٤٨٦/، وشرح الشافیة للجاربردي القسم الثاني١٩٩-٣/١٩٧للرضي 
وللنمر بن تولب الیشكري في شرح أبیات سیبویھ البن السیرافي . ١/٣٤٤یشكر في الكتاب والبیت من البسیط، لرجل من بني . ١/٣٤٤ الكتاب - ٢
، وسر صناعة ٣/٤٦٧، واألصول ١/٤٧، والمقتضب ١/١٠١وھو بال نسبة في الشعر والشعراء . ٣/٤٧، والدرر ٤/٥٨٣، والمقاصد ١/٤٥٦

 واحدتھا ،قطع اللحم:  والوخز.تجففھ: وھى اللحم القدید، وتتمره؛ جمع إشرارة: شاریراأل .٩/١٠٦، وشا ٢/٥٠٦ورد في مر . ٢/٧٤٢اإلعراب 
  .وخزة

بدال أنھ لما ووجھ اإل: "١/٣٤٤ في حاشیتھ على الكتاب علمقال األ. الثعالي، وأرانیھا، ووجھ االستشھاد إبدال الباء یاء للضرورة: موضع الشاھد
 تسكن في حالة الرفع والخفض، وإنما ألنھاي الوصل، أبدل مكان الباء والعین الیاء،  الوزن، وھما مما ال یسكن فإلقامةاضطر إلى إسكان الحرفین 

ن ، أليءم أن ال یعوض من الحرف المحذوف شن المطرد في الترخیوأن الیاء زیدت كالعوض، أل ،ذكر سیبویھ ھذا لئال یتوھم أنھ من باب الترخیم
  ".رجع فیھ إلى التثقیلن الترخیم تخفیف، فلو عوض منھ ل فیھ، وأليالتمام منو

  .٢/٧٤٣ سر صناعة اإلعراب - ٣
انظر سر صناعة اإلعراب . متفرقة: والخیل شواعي وشوائع؛ أي. بالواو ولیس بالراء" شوائع"في " شواعي: "والصواب.  كذا في جمیع النسخ- ٤
  ). شعو(، والصحاح واللسان ٢/٧٤٣
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 الواو والياء وجوباً يف أربع ن م اهلمزةُلُدب ت:١ أي؛)يدثْر ألف زِٱ اًآخر...فَأَبدلِ الْهمزةَ من واوٍ ويا(
 : وحنو،"اءعد" و،"اءمس" و،"اءسك" : حنو زائدةف إحدامها بعد ألتفَ وهي إذا تطر:األوىل هذه: مسائلَ

 : وحنو،فرطَلعدم الت؛ ٢"نايبت" و،"ناوعت" و،"عايب"، و"لَاوقَ" : خبالف حنو."اءضقَ" و،"اءبظ" و،"اءنبِ"
 إالّ فيهما فال إبدال، وةٌها أصليألن / لعدم زيادة األلف؛"آي" و،"اوٍو" : وحنو، لعدم األلف؛"يبظَ" و،"وزغَ"
ت٣ىالَوإعالالن ،وهو ممنوع .  

  : ٤تتنبيها

 ، فزيدت األلف"ىركْس"ـ ك"ىرمح" : أصلها فإنَّ،"اءرمح" : يف حنوما يف ذلك األلفهكُارِش ت:٥األول
كألف قبل اآلخر للمد "كمهزةًةُالثّاني، فأبدلت "مالَغُ" و،"ابت .   

  :٦ يقول كما قال يف الكافيةفكان األحسن أنْ

منـ حرفـ لنٍـيرٍـ آخب ـعدـ أَلف       ـيزِـم ٱدـبدـل هـمةًز ]ذَوـا أل٧]ف  

  غريالتأنيث  كانت هاُء فإنْ".ةاَءن وب،اءنب" : حنو،ةض العارِالتأنيث مع هاء بحصتس مدالُهذا اإلب: ٨الثّاين
حنو، امتنع اإلبدالُعارضة : "هدو،"ةاي "قَسة" و،"ةاياوو٩"إد ،"عدألنّ ؛"ةاونِ الكلمة بياء على تالت،ها مل  أي أن

تبنسهيلاقال يف . ركَّذَ على م١٠لت :"وربمع العارِما صح ضوأُة بمع الالَّلَد زمة".١١لثَل كقوهلم يف املَ فاألو :
"قِاساشِقَ رفإن قَّاي؛"ةٌها س ه لَألنمواألمثالُ- الًثَا كان م ال ت غير -أش بهنِ ما بأنيث على هاء يالت .ومنهم من 

  . ١٣"ةيصالَ" يف "ةَءالَص" : كقوهلمالثّاينو. لِثَ كحاله يف غري املَزِ باهلم"ةٌاَءقَّها سفإن" :١٢يقول

كْوحمزيادت ي التكْثنية حأنيث هاء محنو، يف استصحاب هذا اإلبدالِالت : "كرِ" و،"يناَءسفإنْ".يناَءد  
بنت الكلمةُيعلى الت وذلك كقوهلم، اإلبدالُثنية امتنع : "لْقَعتبِه ثنايومها طَ؛١٤"نِي فَر١٥قالا الع .  

                                                
  .٣١٩-٤/٣١٨ الشرح اآلتي مستفاد من ھشا - ١
 ".تعاَون، وتباَین:"٢ في ط- ٢
 ".لتوالى:" في د، وط، وص- ٣
 .٢والمثبت ما في ط. وھو تصحیف". تنبیھان:"، وص١ في األصل، ود، وط- ٤
  .٢/٥٠٩وانظر مر . ٤/٣١٩ أغلب التنبیھ األول في ھشا - ٥
  .٤/٢٠٨٠ شرح الكافیة - ٦
  . زیادة من ط، وص- ٧
 .١/٢٥٥وانظر االرتشاف . ٢/٥٠٨ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٨
  ).أدو(انظر الصحاح واللسان . إناء صغیر من جلد ُیتََّخُذ للماء:  اإلداوُة- ٩
٣٠٠ - ١٠.  
 .١/٣٣٣، ومجمع األمثال ١٣٨انظر األمثال ألبي عبید . م امرأة، مبني كحذاماس: ورقاش.  المثل یضرب في اإلحسان إلى المحسن- ١١
 ).سقي(، واللسان ٤٨٩-٤٨٨/ ٦) سقي( انظر المحكم حرف القاف - ١٢
  ).صلي(انظر الصحاح واللسان .  كلُّ َحَجٍر َعِریٍض ُیَدقُّ علیھ الطِّیِب:الصَّالَیُة والصَّالَءُة - ١٣
 .وھو خطأ". بثناین:" في د- ١٤
  .٢٢٨فحة ص انظر باب كیفیة تثنیة المقصور والممدود وجمعھما - ١٥

 أ/٣٨٤
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ك  فإن، ال ينوينه على لغة متمسب إذا رخ يف الن"ياوِغَ"ابط املذكور مثل  على الض قد أورد:١الثّالث
  . ابط املذكور مع اندراجه يف الض غري إبدالٍن م الواوِ بضم"اوغَ اي" :تقول

 )راًآخ( : قوله فلو أتى موضع.نيِ فيه بني إعاللَعمج فلم ي،ه المف حبذْلّعه قد أُألنل بد مل يإنماو
  . الستقام"يد زِف ألرِثْإالماً بِ" : فقال"ماًالَ"ـبِ

. ٤ف وهو ظاهر كالم املصن. مهزةً/ والواوت الياُءلَدب أُ:٣ فقيل؛ اإلبدال يف كيفية هذافلتاخ: ٢الرابع 
ذَّوقال حصريفل  أهاقأُ: ٥التبلَدم والياِء  الواوِنأُ مثّ، ألف بلَدتاألل مهزةًف .ه لَ وذلك أنا قيلم: "كساو"، 

ها  لسكونِ حصنيٍ وليست حباجزٍ،ائدة األلف الزإالّ بينهما ز وال حاجِ بعد فتحة والياُء الواوكت حتر"ايدرِ"و
هاوزيادت،وانضم يف حملِّهما إىل ذلك أن وهو الطَّ،غيري الت رقُ، فَفلبا ألفاً حالً على بابِم "عو،"اص "راح" ،

   ٦. األلف خمرجِنها منأل ة مهزةًالثّاني  األلفتبلفالتقى ساكنان فقُ

 إىل إبدال الواو والياء  إشارةٌ)اذَ( .عبِ ات:أي)  ذَا اقْتفياًاعلِ ما أُعلَّ عينفَ...يوف: (ة بقولهالثّاني إىل  أشارمثَّ
 ،"لائقَ" : حنوه،لع ف عنيتلَّع أُلٍاع فَ إذا وقعت عيناً السمِ الواو والياء مهزةًن ملٍّ جيب إبدال كُ:٧ أي.مهزةً

 نيِع" و،"راوِ فهو عروِع" :الل، خبالف حنو يف اإلعلِعال على الفم، فح٨"عايِب" و،"لاوِقَ" :لُ األص،"عائب"و
ايِفهو ع٩"ن.  

  : تنبيهات

 ؛"زائج" : كقوهلم،لٍ فاع ومل يكن اسم"فَاعلَة"أو " لٍاعفَ" فيما كان على ١١ جارٍ هذا اإلبدالُ:١٠األول
  :١٣، قال١٢وهو البستان

١٥١ – ـصـعةٌ نـدـابِتي جـةٌ فزٍـائ       نمـا الـأييـريمت ـلْـحـهـا تلْـم  

                                                
 .٥٠٩-٢/٥٠٨التنبیھ الثالث في مر  أغلب - ١
  .٢/٥٠٩ التنبیھ الرابع بتمامھ في مر - ٢
  .١٠٦ انظر الشافیة - ٣
 ذھب الشاطبي إلى أن الناظم لم ینفرد بذلك القول، بل ھو تابع لغیره، وساق كالم سیبویھ من ٢٣-٩/٢٢وفي شا . ٢٠٨٣-٤/٢٠٨٢ شرح الكافیة - ٤

سر صناعة [ھمزة مبدلة من الیاء والواو، ال من األلف، لكنھم حملوا المسألة على ما قرره ابن جني فظاھر منھ أن ال: "، ثم قال٢/٣٦٣الكتاب 
مع أن ما قال لیس بمنافر ... فال اعتراض على الناظم في مساق المسألة على ما رأیت. ، وبھ فسر السیرافي كالمھ في الكتاب]٩٤-٩٣اإلعراب 

داع إلى  وظاھر، والحمل علیھ أولى حتى یدعوما نّص علیھ ھو ال. یقة ما قال من إبدالھا من الیاء والواوللصناعة، إذ یمكن أن تكون الھمزة على حق
  ". واهللا أعلم.. الحمل على الظاھر أصًال وإن أمكن أن یكون على غیر ذلك] ١/٢٥١[غیره، وقد جعل ابن جني في الخصائص 

 .٣/١٧٣، وشرح الشافیة للرضي ١/٣٢٦، والممتع ٢٧٨-٢٧٦، وشرح الملوكي ١/٩٣ انظر سر صناعة اإلعراب - ٥
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٦
 .٤/٣١٩، وھشا ٢/٥١٠ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٧
 .من د" قاول وبایع: األصل: " سقط- ٨
 ).عین(اللسان انظر . واسع الَعین َبیُِّن الَعَیِن: ورجل َأْعَیُن .ُن َعَینًا و ِعینًة وھو َأْعَی َعِیَن الرجُل َیْعَیُن:یقال - ٩
  .٥١١-٢/٥١٠ التنبیھ األول بتمامھ في مر - ١٠
 إلى ورودھا كذلك ٤/١٨١٠وأشیر في صب . في نسخة أخرى" جار"ورودھا ب إلى /٣٨٤وأشیر في ھامش األصل ". جائز:" في األصل ود- ١١

 .في بعض النسخ
 ).جوز( انظر التاج - ١٢
 ".فاعل"ألنھ على وزن " جائز"جائز، ووجھ االستشھاد إبدال الواو ھمزة في : موضع الشاھدو.  البیتتقدم تخریج - ١٣

 ب/٣٨٤
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 .مل ذلك ال يش٢اظم هنا ويف الكافيةوكالم الن. ١فقْ السطس يف ولُعج ت وهي خشبةٌ؛"ةزائج" :وكقوهلم
سهيله عليه يف وقد نب٣الت.   

 :٤وقال األكثرون. ف كما قال املصنت الواو والياء مهزةًلَبد أُ: فقيل؛اً يف هذا اإلبدال أيضفلت اخ:الثّاين
 التقاء لِ على أص، وكسرت اهلمزةُ"اءدرِ" و،"اءسك"م يف  كما تقد، مهزةً أبدلت األلفمفاً ثُا ألتبلبل قُ
اكننيالس .أُ" :٥دوقال املربدلَختفَ"  ألفلاع"قبل األلف املنقل بو،"الَقَ" يف ة "باع"هما وأشباه،فالتقى ألفان ، 

  . " صارت مهزةًتكَ، واأللف إذا حترةُكَ احلر/ها أصلَألنّ ت العنيكَر فح،ومها ساكنان

 بني لَهس ت اهلمزة يف ذلك أنْ قياسألنّ ؛يففخ التمِكْ بالياء على ح"عائب" و،"لائقَ" : حنوبتكْ ي:٦الثّالث
فلذلك كُ؛ والياءاهلمزة تا و.ت ياًءبإبدالُأم ًء يف ذلك يا اهلمزةم حفَةًض ن٧واصه لَ على أنحن.وكذلك تصحيح  

 ن م الياِء٨طُقْ نعنِت امم ثَن وم".لائقَ" يف  الواوِ جلاز تصحيح"عائب" الياء يف  ولو جاز تصحيح".عائب"الياء يف 
 أيب ١٠ومر يب يف بعض تصانيف:  وقال،يام ع"عائب" و،"لائقَ" ن الياء م نقطُ:٩يزِرطَ قال املُ".عائب" و،"لائقَ"

أنّي الفتح ابن جنأبا علي دخلَ الفارسي على واحد م املُن تسمينفإذا بني يديه جزٌءمِلْ بالع فيه مكتوب  :
 صاحبه  إىل فالتفت.يطِّخ:  فقال؟ن مطُّهذا خ: يخفقال أبو علي لذلك الش -ت ح تنبنقطتني م - "ليقا"

  .انتهى.  ساعتهن م وخرج.هنا يف زيارة مثلا خطواتنعقد أض: وقال

  :  بقولهالثّالثة أشار إىل مثّ

)الْمـوزِي ثَـد ثـدي الـالـاً فاحـود       مـها يثْـزي مى فـالْقَ"ـلِ كَـردالَئ"(  

، ١٢"فائع ور،ةوفَعر" : حنو،"لاعفَم" على مثال عم إذا ج مهزةًالثّالثائد  الز املد١١ جيب إبدال حرف:أي
 ،المش"، و١٤"قئالَ وس،يقلس"، و"زائج وع،وزجع"، و"فائح وص،ةيفَحص"، و"دئالَ وقَ،١٣ةدالَق"و

وشمقَ" :، خبالف حنو١٥"لائسووقَ،ةر ؛١٦"راوِسوخبالف حنو لعدم املد ،: "فَمةاز،و"زوِافَ وم ،"معةيش، 

                                                
 ).جوز( انظر الصحاح واللسان - ١
  .٤/٢٠٨٣ شرح الكافیة - ٢
٣٠٠ - ٣. 
 .٩/٢٩، وشا ٤/٣١٩، وھشا ٢/٥١١، ومر ١/٢٥٦، واالرتشاف ٩٤-١/٩٣ سر صناعة اإلعراب  انظر- ٤
 .وفي النقل تصرف. ١/٩٩ المقتضب - ٥
  .وھو تحریف". الثاني:"وفي د. ٥١٢-٢/٥١١التنبیھ في مر  أغلب - ٦
  ".وقد أولعت بذلك العامة واللحان من القراء: قال ابن الخباز: "٢/٥١١ في مر - ٧
  .وھو تحریف". َفْقُط:"١ في ط- ٨
 .٢/٥١٢ انظر قول المطرزي في مر - ٩
 .وھو تحریف". تصاریف:"١وفي ط.  لم أقف على القول فیما عدت إلیھ من مصادر- ١٠
 .١من ط" حرف" سقطت - ١١
  ).رعف(وانظر الصحاح واللسان ". رعوفة من رعف إذا خرج من أنفھ الدم: "٤/١٨١١ في صب - ١٢
 .من د" قالدة..رعوفة" سقط - ١٣
وقیل . السَّلیق الواسع من الطرقات: وعن ابن األعرابي.  الشجُر الذي َأحرقھ َحرٌّ َأو برد:السَِّلیق:  وعن األصمعي.ما َتَحاتَّ من الشجر: الَسلیُق - ١٤

 ).سلق(انظر الصحاح واللسان . غیر ذلك
 .من د" شمائل...سلیق"قط وس). شمل(انظر الصحاح واللسان . الطَّْبعو الُخُلق: الشِّمال - ١٥
 ).قسر(، واللسان ٦/٢٢٨) قسر(انظر المحكم حرف القاف .  َیْقَھُره: َأي؛الَقْسَوَرُة العزیز َیْقَتِسر غیَره - ١٦

 أ/٣٨٥
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ومو"شايِع ،"ثُمةوب،يادة لعدم ؛"باوِثَ وموشذّ.الز : "مصو،"بائ "منرائ"لُ، واألص:م باوِص،وم ر، وقد اوِن
نطذا األصلق وخبالف حنو.١ فيهما : "صيو،"فر "عوو،٢"جس "حو،٣"ضائ "فْمو،"احت "قنيلد" ،
  .ثاًال لعدم كونه ثَ؛٤"وككُّم"و

  :  بقولهالرابعة أشار إىل مثّ

  )"اـفَـيـن"عِ ـلَ كَجمـاعـ مفَدـ م     اـ اكْتنفَنِـيـنـيـي لَـانِـذَاك ثَـكَ(

)نفاًي(٥نصب على املفعول به باملصدر املنو وهو ،ن )٦ فقال وأضافه يف الكافية للفاعل/،)مجع:   

...ج٧عِـمــ شصٍخن اًـفي  

، سواء كان "لاعفَم" ني بينهما ألفني ثاين حرفني لَ إذا وقع الواو والياء مهزةًن ملٍّ كُ جيب أيضاً إبدالُ:٨أي
 "ديس" مجع "دائيس"ـني ك، أو خمتلفَ"لأو" مجع "لائأو"ـين ك، أو واو"فين" مجع "فائين"ـين كنان ياَءياللَّ

  . "دايِوص" و،"داوِيس" :، واألصل"دائص" مجع "دائوص"، و"دوِيس" :وأصله

 إىل ١٢ وذهب األخفش.١١هماقَ وافَن وم١٠اظم هو مذهب اخلليل وسيبويه الن٩ ما اقتضاه إطالقأنّواعلم 
 ،"داوِيس" و،"فايِين" : يف الياءين وال يف الواو مع الياء، فيقولزمه وال ي،١٣ يف الواوين فقط اهلمزةَأنّ
 ١٥ وهو اجتماع؛ لذلك نظرياًألنّ و،١٤ام كان لثقلهإنما يف الواوين  اإلبدالَأنّ وشبهته . على األصل"دايِوص"و

ا و. كلمةلَالواوين أو؛ إذا اجتمعت الياءان أو الياء والواو فال إبدالَأم ألنوالواو  أو الياُءه إذا التقت الياءان 
لَأوكلمة فال ه محنو،ز : "يوِ"و ،١٦"ني١٨ اسم موضع،١٧"مي.ن" أيضاً بقول العرب يف مجع  واحتجوي؛"ض 

وهو ذكر السريانِن: "ضناوِي"م ١٩ غري مهزٍن.   

                                                
 انظر .ز أن تكون الھمزة بدًال من الواو، وتبعھ ابن عصفور وخالفھم الزجاج فأجا.وه من الشواذ واعتبروأمثالھ،" مصائب"ن ھمز  غلط النحاة َم- ١

 .١/٣٤٠، والممتع ٢/٤١١واللباب ، ٢١١والمنصف ، ١٤٥-٣/١٤٤، والخصائص ٣/٢٨٧، واألصول ١/١٢٣، والمقتضب ٢/٣٦٧الكتاب 
 ).عسج(انظر اللسان والتاج .  شجر من شجر الشَّْوك ولھ ثمر َأحمر ُمَدوٌَّر كَأنھ خرز العقیق:الَعْوَسُج - ٢
  ".حائط:" في ط، وص- ٣
 ).مكك(، واللسان ٦/٦٧٤) كمك( انظر المحكم حرف الكاف .مكیال معروف ألھل العراق: المكوك - ٤
  .٦ حاشیة رقم ١٧٧ فیما تقدم من باب العدد "نیف"ى  انظر معن- ٥
 .٤/٢٠٨٤ شرح الكافیة - ٦
  .والمثبت ما في د، وھو موافق لنص الكافیة". كجمع:" في األصل، وط، وص- ٧
  .٤٥-٩/٤٣، وشا ٥١٤-٢/٥١٣ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٨
 ".كالم:" في د- ٩
 .٢/٣٧٤لخلیل في الكتاب  انظر مذھب سیبویھ وا- ١٠
 .٢/٣٧٠، وزھر ١/٢٦٠، واالرتشاف ٣٣٨-١/٣٣٧، والممتع ١/١٢٢ انظر المقتضب - ١١
 .٩/٤٣، وشا ٢/٥١٤، ومر ١/٢٦٠، واالرتشاف ٣٠١، والتسھیل ١/٣٣٨ انظر مذھب األخفش في الممتع - ١٢
 .من د" فقط" سقطت - ١٣
  ".لثقلھا:" في ص- ١٤
  . خاطئةوھي زیادة". غیر" في د زیادة - ١٥
 ). یین(، واللسان ٥/٤٥٤) یین( ومعجم البلدان ،١١٧ وما في األصل موافق للضبط في أبنیة ابن القطاع .بفتحتین" َیَین"سخ خالفًا لألصل  في الن- ١٦
 . بسكون الواو" یْوم"وفي األصل ). یوم(انظر اللسان . طویٌل شدیٌد ھائٌل: یوٌم َیِوٌم؛ أي:  یقال- ١٧
 ".".وَیِوم: "على قولھ" اسم موضع: "كان األولى أن یقّدم الشارح قولھ: "٤/١٨١٢ في صب - ١٨
  ). ضون( انظر الصحاح واللسان - ١٩

  
 ب/٣٨٥
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والصحيحماعالن للقياس و ما ذهب إليه األوا .السيف حنو  اإلبدالَألنّ القياس فأم "أوما "لائإنلِ هو باحلم 
 بني الياء  ال فرق،١"اءدرِ" و،"ساءك" وهو يف ،فر الطَّنه مبِر جهة قُنه به مهِب لش؛"اءدرِ" و،"ءاسك"على 
 اقس" ن م"ةلَيعفَ" وهو ، باهلمز"قائيس" ":ةيقَس" يف ٢ فحكى أبو زيدالسماع أما و. فكذلك هنا،والواو

يس٣"وق.٤غة يف تاج اللُّ وحكى اجلوهري: "جدي،وج يدائ"وهو م ن "جادودجعن ٦ وحكى أبو عثمان".٥ ي 
يف مجع األصمعي "ع٧"لي: "عيا و".لائأم "ضفشاذٌّ"ناوِي ه لَ مع أنما صحيف اجلمع فقالوا يف واحده صح : 

"ضكما قالوا"ناوِي : "ضينو"،ه وكان قياس: "ضني."والص حيح أنقاس عليهه ال ي.  

   /:تنبيهات

 ةردقَ أو م ظاهرة شائعةةدم بِلَص فلو فُ.فر بالطَّصال املد اتاشتراطُ) مد مفَاعلَ( : قولهن ممهِ فُ:٨األول
  :٩ة حنو قولهالثّاني و،"يساوِوطَ" :وىل حنو فاُأل،فال إبدالَ

٣١٩ – كَحلَـوينيـنِ بِالْـ الْعاوِـعرِو  

  .  فهي يف تقدير املوجودة ضرورةً الياُءتفَذ، فح١٠دم وهو الر؛"اروع"ه مجع ألن ؛يرواوِ بالع:أراد

  :١٢ كقوله١١ له، وجيب اإلبدالُ فال أثر شائعة غريِةدم بِلُص الفَأما

٣٢٠ – يا عهيـفيـائـلُ أُسمنو دـور  

   . فنشأت الياُء١٤]اضطراراً[ع اهلمزة  أشب١٣ه لكن،"لائيع" :األصل

  
                                                

  .من د" رداء...لشبھھ" سقط - ١
 حكایة أبي زید وانظر". سیائق"في الكتاب على، ولم أقف "جبأ" شاھد أورده في سیاق حدیثھ عن ضمن" سّیقة "١٧ذكر أبو زید في كتاب الھمز  - ٢

 .٢/٥١٤، ومر ٩/٤٤، وشا ٣/١٣٠، وشرح الشافیة للرضي ٣٢٠المنصف ، و١/٧المسائل الشیرازیات في 
  ).سوق(انظر الصحاح واللسان . ھي التي ُتساق سوقًا:  أي- ٣
  ).جود( الصحاح - ٤
 .من ط، وص" یجود" سقطت - ٥
 .٣١٩ي عثمان في المنصف  انظر حكایة أب- ٦
 ).عیل(انظر الصحاح واللسان .  وھو واحد العیال- ٧
 .٢/٥١٥التنبیھ األول في مر  أغلب - ٨
، ٤/٥٧١، والمقاصد ٤/٣٧٤، وشرح الشافیة للرضي ٢٨١-٢/٢٨٠ الرجز لجندل بن المثنى الطھوي في شرح أبیات سیبویھ البن السیرافي - ٩

ورد في نا . ٢/٧٨٥، واإلنصاف ٣٢٢، والمنصف ٣/٣٩٧، واألصول ٢/٣٧٤وھو بال نسبة في الكتاب . ٣/٣٢٦ للعجاج في الخصائصو. وزھر
. أي جعلت فیھا الكحل: ت عینھَلَحوَك .٢/٣٦٩، وزھر ٤٠٦، وجز ٩/٤٩، ٧/٢٣٥، وشا ٤/٣٣٤، وجا ٤/٣١٩، وھشا ٢/٥١٥، ومر ٨٤٠

 العواورجعل الشاعر و .والشاعر یخاطب امرأتھ، یصف عجزه وضعف بصره .م سابقعائد على الدھر ونوائبھ في كال" كحل"والضمیر الغائب في 
  . للعین على االستعارةكحًال

  ).عور( انظر الصحاح واللسان - ١٠
 .من د" اإلبدال" سقطت - ١١
، ٢/١٧٩وھو بال نسبة في الكتاب . ، وزھر٤/٥٨٦، والمقاصد ٢/٢٦٠یرافي  الرجز لحكیم بن ُمَعیَّة الربعي في شرح أبایت سیبویھ البن الس- ١٢

عیاییُل أسوٌد : "ویروى .٢/٣٧٠، وزھر ٩/٥٠، وشا ٤/٣٢٠، وھشا ٢/٥١٥ورد في مر . ٥٣٢، والمفصل ٢/٤٣١، واألصول ٢/٢٠٣والمقتضب 
عر یصف فالة واسعة كثیرة والشا.  على ھذه الروایةوال شاھد فیھ . والمراد األسود المتبخترات.من عال یعیل إذا تبختر جمع َعیَّال العیاییلو". ونمر
  .السباع

  ".لكونھ:" في د- ١٣
 .، وص٢ زیادة من ط- ١٤

 أ/٣٨٦
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  :١كقوله

  فـيارِـي الصادـقَن ت]تنفي يداها احلَصى في كُلِّ هاجِرة       نفْـي الدراهمٍِ [-٣٢١

ألنه مجع "علي"واحد الع الي.قال الص ٢يناغ: "واحدالع الِي: "علي"،واجلمع : "عيل  مث،"لائ"جياد وجِ،دي، 
وجيدائ"."  

 مثل "لِوالقَ" ن متبنيو ه، بل ل كما أومهه كالم اجلمعِ هذا اإلبدال بتايل ألفال خيتص: ٣الثّاين
"ع٤"ضارِوقُ" : قلتوسهيل وعليه مشى يف ،٦ واجلمهور٥ِ هذا مذهب سيبويه. باهلمز"لائوخالَ.٧الت ف 

األخفشوالز ج٨اج فذهبعِا إىل مناإلبدال يف املفرد ل فَّخته .  

   ١٠."عائب" و،"لائقَ" سبق يف ٩ما طقْ النعِ ومن هذه اهلمزة يف كتابتها ياًءمكْح: الثّالث
  

 ]رالْو ـدـهـمي ـزـا فـيـماًـالَم      لّـا أُع فـولِ ـثْـي م"ةاوره"علْـ ج   

  ]"دْش اَألفيوو"به ـرِ شـدِء غَيـفي ب       ردْ نِ ـواويـ الْ أولَ  زاًـمـهو  واواً 

وعني املذكورين، أعين ما  يف الن"لاعفَم"ا بعد ألف م ملِدب يف اهلمز املُمِكْ احلُن مه أشار إىل تقييد ما أطلقَمثّ
استحقاهلمز لكونه م اًديداً يف الزِ مواحد،وما استحق لكونه ثاين لَ اهلمز ينني اكتفَنا مد "فَمبقوله"لاع ) : حافْتو

رلّوا أُعميا في زمالْه اًالَم...د (م يف  والالَّفاأللف)اهلمز(ل لعه١١ أي.د:جيب يف هذين الن وعني إذا اعلَّتت 
   . يف الواحدم ومل تسلَ أو واو أو ياٌءه مهزةٌ فيما الم،ها ياًء بإبدال مثّ، فتحةًهلمزة اكسرة ا بإبدالفَفَّخ يالمهما أنْ

لوع فالنمثالُ:األو منهه مهزةٌ ما الم  :"خةيئَط،طَ وخومثالُ".ااي منهه ياٌء ما الم  :"هدةي،وه دومثال ".ااي 
ما الممنهه واو ،/مل ت لَسيف الواحدم  :"مطةي،طَ ومااي."   

                                                
، ٣/٥٢١، وشا، والمقاصد ١/١٤٨رد بوالشاھد للفرزدق في الكامل للم". نفي الدنانیر: " بروایة١/١٠ البیت من البسیط، للفرزدق في الكتاب - ١
، ٤/٣٢١، وھشا ٤١٩ورد في نا . ١/٢٧، واإلنصاف ٣/٤٥٠، واألصول ٢/٢٥٨وھو بال نسبة في المقتضب . ٤/٤٢٦، وزھر، والخزانة ٤/٥٨٦

سرعة ، فھي بوالشاعر یصف ناقتھ. وقت اشتداد الحر عند الظھیرة: والھاجرة .٢/٣٧٠، وزھر ٦/٤٢٣، ١/٢٣٩، وشا ٣/١٣٦وجا ، ٢/١٠٢وعق 
  .م حین ینقدھا الصیرفي فینفي منھا الزائف، فیشبھ صوت الدراھسیرھا في الھاجرة تضرب الحصى فیتناثر، فیقرع بعضھ بعضًا

 . الصیارف: د إشباع كسرة الراء للضرورة، واألصلالصیاریف، ووجھ االستشھا: موضع الشاھد
  . ٤/٣٧٧قول الصغاني من كتابھ العباب كما ذكر في شرح الشافیة للرضي  - ٢
  .٢/٥١٥التنبیھ الثاني في مر  أغلب - ٣
 . ٤/٩٤، والمساعد ٢/٥١٥، ومر ٤/١٦٤) عوارض (انظر معجم البلدان. وھو مفرد ال جمع. اسم جبل في بالد طیئ:  ُعوارض- ٤
  ".بفتح أولھ سھوًا] في الكتاب[وضبط ھناك :  "٢/٥١٥وقال محقق مر . ٢/٣٧٤ الكتاب - ٥
 .٤/٩٤، والمساعد ٢/٥١٥، ومر ١/٢٦٠ انظر االرتشاف - ٦
٣٠١ - ٧. 
وشرح التسھیل للمرادي ، ٢/٥١٥، ومر ١/٢٦٠الرتشاف ، وا٣/١٣٤شرح الشافیة للرضي و ،٣٠١ التسھیل  انظر مذھب األخفش والزجاج في- ٨
 . ٤/٩٥والمساعد ، ٢/٩٦٩
 ".كما في قائل وبائع: "وفي د". ماك:"، وصط في - ٩
  ".انتھى" في د زیادة - ١٠
 .٣٢٥-٤/٣٢٣، وھشا ٢٦٤-١/٢٦٣وانظر االرتشاف . ٥١٧-٢/٥١٦ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١١

  
 ب/٣٨٦
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لُفأص "طَخااي:" "ئيِاطَخ"وهي ياء ، بياء مكسورة "خةيئَط"،  ومهزةبعد أُ مثّ،هاها هي الم بمهزةًت الياُءلَد  
اإلبدال يف على حد "صحفصار"فائ : "طَخب١ِ"ئائ هأُمثّ ،نيمزت بياًءةُالثّانيت لَد ل ما سيأيت ماهلمزةَأنّ ن  

ت األوىل ختفيفاً، حت فُ ا بعد املكسورة، مثّكن فما ظَ، مكسورة٢ بعد مل تكن وإنْ، ياًءلُدب ت بعد مهزةةَفَرطَتاملُ
  فاجتمع، تشبه األلف، واهلمزةُن بينهما مهزةٌيبألف "ااَءطَخ" ما قبلها فصار ها وانفتاحِك ألفاً لتحر٣ت الياُءبل قُمثّ
شبهألفات، فأُ ثالث بفصار  ياًءت اهلمزةُلَد "طَخبعد مخسة أعمالٍ"ااي  .  

لُوأص "هدااي:" "هفَ" وىل ياُء اُأل،ينبياَء "يايِدة الم الثّاني و،"ةيلَع"هدأُمثّ ،"ةي بكما يف وىل مهزةًت اُأللَد 
"صحقُ مثّ،"فائ لبكسرةُت قُ، مثّ فتحةً اهلمزة لقُ ألفاً، مثّلياُءت اب لفصار  ياًءت اهلمزةُب ،"هدااي"بعد أربعة  

  . أعمالٍ

 ، ٤ره وهو الظَّ؛"اطَاملَ" ن م"ةلَيعفَ "،"ةويطم" ":ةٌيطم"ه وهو د مفر أصلَألنّ ؛"وايِطَم" ":اايطَم" وأصلُ
 ها بعد كسرةفرطَت ل ياًءت الواوبل، فقُ"تيم" و،"ديس"ـ بلَع فُ ما على حد فيهات الياُءمغد، وأُ ياًءت الواولَدبأُ

  مثّ، فتحةًت الكسرةُلَدب أُ، مثّ"فائحص" كما يف وىل مهزةً اُأل الياُء٦تبل قُ، مث٥ّ"ياعالد" و،"يازِالغ"كما يف 
  . الٍ بعد مخسة أعم"اايطَم"، فصار  ياًء اهلمزةُ مثّ، ألفاًالياُء

 "آةرامل" فإنّ ،د يف املفر موجودةٌ اهلمزة٧َنّأل ؛"يائر واملَ،آةرامل" : حنوتمل سةً أصلي كانت اهلمزةُوإنْ
"فْمةٌلَع"م نالر ؤةي  فال تغيوشذَّ. يف اجلمعر : "مرـ ك"ااي"هدااي"،س لوكاً باألصليكما شذَّ،ض العارِ مسلك  

هعكس،لوك بالعارِ وهو السض مسلك٨ يف قوله األصلي:  

٣٢٢ - نامأَقْد ترِحا بكَـفَمي مـا فـثَ     اـانِننـالَثَتتـا حـى أُزِينوا الْمـرياـائ  

   / ١٠.نيتزمهبِ  "يئائطَي خ لرف اغْمهاللَّ": ٩بِ العر بعضِوقولِ

                                                
 .وھو تحریف". خطائي:"١ في ط- ١
  .١من ط" بعد"قطت  س- ٢
 .١من ط" الیاء" سقطت - ٣
  ). مطو(انظر الصحاح واللسان . كل ما ُیمتطى ویركب من اإلبل:  والمطیة- ٤
 . ديف" كما في الغازي والداعي "یسل - ٥
 ".أبدلت:" في د- ٦
 ".فإن:" في ط، وص- ٧
ورد في نا . ٥٧٢، ٤/١٨٨، والمقاصد ٣/١٢٨٢، وشرح الكافیة ٢٤-٢/٢٣ البیت من الطویل، لعبیدة بن الحارث بن المطلب في سیرة ابن ھشام - ٨

ِفي َقْطِع ِرْجِلِھ َحْیَن ُأِصیَبْت ِفي ُمَباَرَزِتِھ ُھَو َوَحْمَزُة َوَعِلّي ِحیَن َیْوم َبْدرٍ والبیت من قصیدة قالھا الشاعر . ٢/٣٧٢، وزھر ٢/٥١٨، ومر ٨٤١
المنایا جمع منیة؛ وھي : والمنائیا. من الزیارة، والضمیر للمشركین الثالثة الذین قتلوا في المبارزة:  أزیروا.ثبتت وبقیت: وما برحت. َباَرُزوا َعُدّوُھْم

  .الموت
  .المنایا: وھو شاذ، والقیاس. سالمة الھمزة في المنائيإجراء المعتل الالم مجرى الصحیح والمنائیا، ووجھ االستشھاد : موضع الشاھد

 .٢/٣٧٢، وزھر ٢/٥١٧، ومر ١/٢٦٨، واالرتشاف ٤٩٢، والمفصل ٣٢٩المنصف و ،٧١عاني القرآن للكسائي  م انظر قول العرب في- ٩
 .یةتھات اآلیبعد التنبیھ األول من التنب  ديف" بھمزتین...وإن كانت الھمزة أصلیة "ردو - ١٠

 أ/٣٨٧
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والنه مثالُ:الثّاين وع "اوِزةي،وز وااي"،هلُ أص: "زوا ثاين لَ؛ بإبدال الواو مهزةً"يائلكو يني اكْنتفَنا مد 
"فَممثّ"لاع ،فِّ خبالفتح فصار ف "زقُ، مثّ"يَءاو لت الياُءبألفاً فصار  "زقُ، مثّ"ااَءو لعلى حنو ما  ياًءت اهلمزةُب 

م يف تقد"هدااي".  

  : ١نبيهت
أدرجالن هنا اهلمزةَاظم لَّ يف حروف العحسبما محلَة الش ٢ارحكالم ه على ذلك، ولكنه غايبينهما يف ر 

 والثّالث .٥ الفارسي وإليه ذهب،ةلَّ عف والثّاين حر. صحيحفها حر أحد:٤ أقوالٍويف اهلمزة ثالثةُ. ٣التسهيل
ها شبيهةٌأنحب رفلَّ العانتهى٦.ة  .  

ه واواً مل  إذا كانت الم"لاعفَم"  على مثالِ اموعأنّإىل ) اًواو... جعلْ"هراوة"وفي مثْلِ : ( بقولهأشارو
تلَّعيف الواحد ،بل س لمفيه كواو ت "هر٧"ةاو،ج لَعاهلمزة يف مجعه واواً، فيقال موضع : "هرواألصلُ،"ىاو : 
"هارئبقلب ألف "و ،"هرمثّ مهزةً"ةاو ، "هربقلب الواو ياًء"يائ ل طَترمث٨ّها بعد الكسرةف ،فَفِّ خفصار  بالفتحِت 
"هاَءرقُ، مثّ"ي لبتت الياء ألفاً لحرما قبلها فصار ها وانفتاحِك "هااَءر"،ني بينهما مهزةٌفَ فكرهوا ألل ما سبق 

 ه اجلمع لواحدلُاكُش تدصقُ فَ بعد ألفده رابعةً ظهرت يف واح الواوألنّ ؛لاكُشباً للتلَ واواً طَةَفأبدلوا اهلمز
  ٩. بعد مخسة أعمالٍ"ىاوره"فصار 

  : تنبيهات
 كانت إنْ ف. كما رأيتةًض عارِ إذا كانت املذكورِ اجلمعِن الماً ملَّع فيما أُ ياًء اهلمزةُدر تإنما :األول

ةًأصليس لمت .  
 تلَّع أُه واو وفيما الم.١١"ىاوده" ":اايده"، وذلك قوهلم يف ه ياٌء واواً فيما الم اهلمزةلُع جشذَّ: ١٠الثّاين
د، وذلك قوهلم يف يف الواح"طَمااي:" "طَمعلى ١٣ وقاس األخفش.١٢"ىاو "هد١٤"ىاو.إذ مل ، وهو ضعيف 

يةُظَفْ هذه اللَّإالّه ل منقَن.  
                                                

  .٢/٥١٨التنبیھ في مر  أغلب - ١
 . ٨٤٠ نا - ٢
الھمزة : "٩/٥٤في شا و ".العطف یقتضي المغایرة: "٤/١٨١٦وفي صب ". والھمزة] ینةلیرید الحروف ال[ھّن : تّلةوالمع: "٣٢٠ وفیھ. ٣٠١ - ٣

في باب التصریف معدودة في حرف االعتالل؛ ألنھا ال تكاد تستقر على حال واحدة؛ لدخول التسھیل علیھا بالحذف واإلبدال والتخفیف بین بین، 
في ] الناظم ھنا[ وإنما تعد الھمزة كالحروف الصحاح في باب اإلعراب، لظھوره فیھا وجریانھا بوجوھھ، فلذلك عدھا .فصارت كالواو والیاء واأللف

  ".واهللا أعلم. حروف االعتالل
 .٤/٢٤٧، والمساعد ١١٠٣-٢/١١٠٢، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥١٨، ومر ١/١٩انظر األقوال في االرتشاف  - ٤
  .٣٩، ٢١التكملة  - ٥
صریف معدودة في حروف االعتالل؛ ألنھا ال تكاد تستقر على حال واحدة؛ لدخول التسھیل علیھا بالحذف الھمزة في باب الت: "٩/٥٤ في شا - ٦

ا وجریانھا بوجوھھ، تعد الھمزة كالحروف الصحاح في باب اإلعراب؛ لظھوره فیھوإنما . بدال والتخفیف بین بین، فصارت كالواو والیاء واأللفواإل
 ".أعلمواهللا . في حروف االعتالل] الناظم ھنا[فلذلك عدھا 

 ).ھرو(انظر الصحاح واللسان . العصا العظیمة: راوة الِھ- ٧
 .من د" الكسرة..ثم ھرائي" سقط - ٨
  .٢/٥١٨ الكالم السابق في مر - ٩
  .٥١٩-٢/٥١٨ التنبیھ الثاني في مر - ١٠
  ). ھدي(، واللسان ١٢/٢٣٣ انظر المخصص - ١١
 .١/١٤٠ انظر المقتضب - ١٢
" مطاوى"وال یبعد عندي أن یقیس على : "٤/١٨١٧وفي صب . ٢/٥١٩، ومر ١/٢٦٣شاف ، واالرت٣٠١ انظر مذھب األخفش في التسھیل - ١٣

  ".لھ وجھ؛ وھو الرجوع إلى األصل" مطاوى"؛ ألن اإلتیان بالواو في "ھداوى"أیضًا، فإنھ أولى بأن یقاس علیھ من 
 ".ورسمھ في بعض النسخ بالراء تحریف. ھداوى بالدال:"٤/١٨١٧وفي صب ". ھراوى:" في د- ١٤
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 كما "ىاوره" يف  الواوت صح"ىالَعفَ" /ها على وزنلَّ كُ هذه اجلموعأنّني  الكوفيمذهب: ١الثّالث
صحتيف املفر وأُد ،لَّعيف ت "طَمكما أُ"ااي لَّعتو. يف املفرد "هدااي"او. لِ على وزن األصأم "طَخفجاء "ااي 

 على لِّتع محالً للم"لائعفَ"ها ون إىل أن وذهب البصري".ةيده" باإلبدال واإلدغام على وزن "ةيطخ"على 
الصويدلُّ.يحِح على ص حة٢هني قولُ مذهب البصري :  

 نـائيـاحتـى أُزِيـروا الْم] فَما برِحت أَقْدامنـا في مكَـانِنـا     ثَـالَثَتنـا [– ٣٢٢

 األلف عندهم ألنّ ؛نيس كقول الكوفيـ فلي"ىالَعفَ"ها  وزن"اايطَخ" أنّ ن م٣ عن اخلليللَق ما نأماو
وعنده بدلٌ،أنيثللت م ناملد ٤ةاملؤخ روذلك ة ،إنّ :ه يقولألنةَ مدالواح دال ت بلئالَّ؛ يف هذا مهزةًلُد يلزم  

مهزتني،اجتماع لَقْ بل تبفيصري ، على الياء بتقدمي اهلمزة "طَخمثّ،"يائ ي لُّع٥.م كما تقد  

 ا ت اختص خامسةٌ هذه مسألةٌ:٦ أي؛)"دْش اَألفيوو"في بدِء غَيرِ شبه ... أولَ الْواوينِ ردْاًوهمز( 
لَّ كُأنّ :يعين ؛الواوكلمة اجتمع يف أو ها والأُ فإنَّوان ةُالثّاني  ال تكونَ بشرط أنْها مهزةًما جيب إبدالُواله 

منهما مةًدغري أصلي ة.   

فخرج أربعص رٍو :  

سورة [﴾امهن ع٨يرِووو﴿، ٧)دش اَأليفوو( : حنو،"اعلَفَ"  ألفن بدالً مةًد مةُالثّاني  تكونَ أنْ:األوىل

  . ]٢٠: ٧األعراف

 وهي أنثى ، فهمزة مضمومة بواوٍ،"ىلَؤالو" ففَّخ م؛٩"ىلَوالو"ـ ك مهزةن بدالً مةً مد تكونَ أنْ:ةثّانيالو
  . ١٠أج إذا لَ"لَأَو" ن م تفضيلٍ"لعفْأَ" ،"لأَواَأل"

  . هلُ فاعمسىل ما مل يه إ ترد مثّ"لعوفَ"  مثالَ"دعالو" ني منِب ت كأنْ،١١ضةً عارِ تكونَ أنْ:ةالثّالثو

  

                                                
، واالرتشاف ٣/١٨١، وشرح الشافیة للرضي ٢/٨٠٥وانظر تفصیل مذھب الكوفیین والبصریین في اإلنصاف . ٢/٥١٩ التنبیھ الثالث في مر - ١
١/٢٦٣. 
 سبق ، وقد"المنائیا"من إجراء المعتل الالم مجرى الصحیح في ریین االستدالل على صحة مذھب البص المنائیا، ووجھ االستشھاد:  موضع الشاھد- ٢

 .ذكره
 .٢/٣٧١، وزھر ٥٨-٩/٥٧، وشا ٣٢٩-٣٢٨ انظر مذھب الخلیل وما ُنقل عنھ في المنصف - ٣
 ".الھمزة:"١ في ط- ٤
 ".انتھى طائي"وفي ص زیادة ". انتھى"وفي ط زیادة . من د" تقدم..فیصیر" سقط - ٥
 .٤/٣٢٢، وھشا ٥٢١-٢/٥١٩ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٦
  . )وفي(، و)شدد( انظر الصحاح واللسان .والمعرفةلقوة مبلغ الرجل ا: األشدُّو. أتى: للمفعول من وافى؛ أيفعل مبني : ُووفي - ٧
  ).وري(انظر الصحاح واللسان . أخفى: فعل مبني للمفعول من وارى؛ أي:  ُووري- ٨
 .وھو تحریف". الؤولى:"١ في ط- ٩
  .٤/٣٢٢، وھشا )وأل( انظر الصحاح واللسان - ١٠
 .وھو خطأ". زائدة": في د- ١١

 ب/٣٨٧
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   ".ادعوو" : فتقول،٢"ارومطُ" ١ مثالَ"دعالو" ني منِب ت كأنْ، زائدةً تكونَ أنْ:الرابعةو

فهذه الصورال جيب فيها اإلبدالُ األربع ،بل جيوز .   

  /ةَم الض، فإنّ زائدن مةلَدب مة غريالثّاني ين وكون واو الجتماعِ فأوجبوا اإلبدالَالرابعة يف  قوم٣فوخالَ
 ة وإنْالثّاني ألنّ ؛ الوجهنيازِو جب القول٥َف املصن واختار.٤ عصفورٍ وإىل هذا ذهب ابن، عارضة قبلها غريالّيت

   .٧ةب باأللف املنقلهبن الش علُخ فلم ت، زائدةٌةٌدها م لكن٦ددجت مها غريد مكانَ

  :ودخل صورتان جيب فيهما اإلبدال

  ". وول: "، األصل"أُول": "األول"أنثى " اُألولَى"أنْ تكونَ الثّانيةُ غري مدة، حنو قولك يف مجع : ٨األوىل

المها بواوين، أو"  وواقٍ"، و"وواصل: "، واألصلُ" أَواقٍ"، و"أَواصل": "واقية"، و"واصلَة"وقولك يف مجع 
   ."أُويق"، و"أُويصل: "كما تبدل يف التصغري حنو" فَاعلَة"فاء الكلمة، والثّانية بدلٌ من ألف 

٩وكذا لو بنيتم ن "الوكَ"  مثالَ"دعبكَو"أَ" : قلتودع"،لُ واألص: "وودع" .  

 ، مضمومةٌ أوالمها فاٌء، بواوين"ىلَوو" : أصلها،"لواَأل" أنثى "ىلَواُأل" حنو ةً أصليةًد م تكونَ أنْ:١٠ةالثّانيو
  .  ساكنةة عنيالثّانيو

   ".ندد"ـ كاً نادرإالّ يفعض التن الكلمة ملِ يف أو ما ال يكون١١ُ اإلبدال حينئذ كراهةَ وجبإنماو

  .١٢"نوى"، و"هوى"، يف املنسوب إىل "يوِون" و،"يوِوه" :وخرج بتقييده بالبدء حنو

  

                                                
  ".على مثال:"١ في ط- ١
 ).طمر(، واللسان ١٣/٨انظر المخصص .  الصحیفُة:الطُّوماُر - ٢
 .وھو خطأ". خلف:"١ في ط- ٣
 .٢/٧٥١ الممتع - ٤
  .٤/٢٠٨٩ شرح الكافیة - ٥
  ".لبناء الكلمة ووضعھا علیھ: أي: "٤/١٨١٩ في صب - ٦
  ". لكان واضحًا" بالواو المنقلبة عن األلف: "ولو قال". ُوْورَي: "نیة، في نحوالصائرة واوًا ثا: أي: "٤/١٨١٩ في صب - ٧
 .٤٨٤-٤٨٢، وشرح الملوكي ٥٠٥والمفصل ، ٢/٨٠٠وسر صناعة اإلعراب ، ٢٤٩والتكملة ، ١/٩٥ انظر المقتضب - ٨
  .وھو تصحیف". بنیب:" في ص- ٩
  .٤٨٥-٤٨٤شرح الملوكي ، و١/٨ المسائل الشیرازیات  انظر- ١٠
  ".كراھیة:"١ في ط- ١١
 .من ط، وص" نوى... في المنسوب"سقط و. ٣٠٦، ٢/٣٠٥، واللباب ٣/٧انظر الخصائص . ُمسمى بھما - ١٢

 أ/٣٨٨
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  : تنبيهات

  : ف أموراً يف كالم املصنأنّ ظهر :األول

 ما سواه ١، وأنَّ"لَاعفَ"  ألفن م بدلٌه زائدةٌتا مدم م"يفوو" :ى على حنون املستثْر قصموهه ي أن:أحدها
مما مدوليس كذلك كما عرفت. جيب فيه اإلبدالُه زائدةٌت  .  

 جيوز ةَجرخ املُ األربعرو الصأنّ ا عرفتم وليس كذلك ل. اإلبدالِعنِتمى منثْتس املُأنّضاً  أيموهه ي أن:ثانيها
  . فيها اإلبدالُ

  : فلو قال.ا سبقمه ليس صرحياً يف وجوب اإلبدال فيما جيب فيه م كالمأنّ :ثالثها

ـواواً وهـمـزاً بدُء واويـ مـباد       حاًـمتـ سوـا الثَّى م٢ارٍـ طَانـ ماد  

  .ا عرفتم ل٣ ذلكن مصلَخلَ

 ضاً حبذف الواوين عارِالُص ات ال يكونَ وهو أنْ، اإلبدال شرطاً آخر/ لوجوب٥التسهيل يف زاد: ٤الثّاين
مهزةمثالُ فاصلة ،ذلك أن ت نِبافْ" يعولَع"م ن "فتقول"أيالو : "ائَيىأَو"،لُ واألص: "اأَوأَوفقُ،"ي لبت الواو 
 اهلمزة ت حركةُلَق فإذا ن. ما قبلهاها وانفتاحِكرحتفاً ل أل األخريةُت الياُءبل وقُ،ها بعد كسرةسكونِ لى ياًءولَاُأل

األوىل إىل الياء الساكنة قبلها حالوصل لالستغناء عنها، ورجعت الياُءت مهزةُفَذ  لزوال ؛إىل أصلها وهو الواو 
  ولكن جيوز، الكلمة، وال جيب اإلبدالُلَ واوان أو، فقد اجتمع"ىأَوو" قلبها، فتصري الكلمة إىل بِموجِ

. ٧اقاً للفارسيفَ و٦ِ جاز الوجهان."ىوو"الواو فصارت ة إىل الثّاني اهلمزة  حركةُتلَق وكذلك لو ن.الوجهان
  .  ال أمةُالثّاني تلَق سواء ن،إىل وجوب اإلبدال يف ذلك ٩ه وذهب غري:٨قيل

  :  أشياء مخسةُ منه اهلمزةُلُدبا تمي مقب: الثّالث

  . ابقِ الس اإلبدالِبِ مبوج١٠ِةً وال موصوفَ،ةددش م غري الزمةًةً ضم املضمومةُ الواو:أحدها

  . ةددش م وياٍء بني ألف املكسورةُ الياُء:ثانيها
                                                

  .وھو خطأ". وإنما:" في د- ١
 .وھو تحریف". صار:"١ في ط- ٢
  ".كلھ"، وص زیادة ٢ في ط- ٣
  .٢/٥٢١ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٤
٣٠٠ - ٥. 
 .ووأى: ووى، وأن یقال: جاز أن یقال:  أي- ٦
 .٤٨٥انظر مذھب الفارسي في المنصف و. ٩-١/٨المسائل الشیرازیات  - ٧
 .وحده یجیز الوجھین، وغیرالفارسي یوجب اإلبدال وعبارة أبي حیان تقضي بأن الفارسي .١/٢٥٧ القول ألبي حیان في االرتشاف - ٨
  .٢/٧٦٦ابن عصفور في الممتع و ،)٤٨٤منصف الانظر (التصریف  المازني فيك - ٩
 .وھو تحریف". موصولة:"١ في ط- ١٠

 ب/٣٨٨
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  . ةُردص املُ املكسورةُ الواو:ثالثها

  إبدالَألنّ ٣ هنا مل يذكر هذه اخلمسةَإنما و.٢التسهيل يف ١نِيت  وقد ذكر والعني اهلاُء:رابعها وخامسها
اهلمزةمنها جائز ما و. ال واجبإنتعر وإنْ، هنا للواجبض تعر لغريِض طْه فعلى سبيل االستادر.   

 ،"ارد" مجع ٦"رؤدأ" و،"هجو" مجع ٥"أُجوه" :حنو ،درِطَّ منس الواو املضمومة املذكورة فحن م٤ إبداهلاأماف
  مصدر"ورؤغُ" و،٨"اقس" مجع "وقؤس" :حنو و".روأن" و،"رودأَ" و،"هوجو" :لُ، األص٧"ارن" مجع "رؤنأ"و

املاُءغار غَ يغور وغُراً وؤ٩راًو.ةَالثّاني ألنّ ؛ الواوين يف هذا الجتماعِ وليس القلبم ١٠ زائدةٌ/ةٌد.   

واالحترازباملضمومة عن املكسورة وسيأيت الكالم عليهما، واملفتوحة  .وبكونالض مالزمةًة م نض مة 
ا وسن تالَو﴿، ]١٦: ٢سورة البقرة[﴾ةَلَالَا الضورتشا﴿: ني حنوناك الس التقاِءةم وض،"ولْه دذه" : حنواإلعرابِ

   .]٢٣٧: ٢سورة البقرة[﴾لَضالفَ

بغريِواالحتراز م شددةم حنون : "التعو،"ذو "التحلو"،فإن ه ال يبفيهلُد .   

بالقيد األخريِواالحتراز م أَ" : حنونوأَ" و،"لاصذلك فإنّ،"اقٍو واجب كما مر .   

 ،"يايِر" :لُ األص،"ةايغَ" و،"ةاير"سب إىل  يف الن"يائغَ" و،"يائر" : فنحو الياء املذكورةنها م إبدالُأماو
   .١١ى مهزةًولَ اُألبِ بقلْففِّ فخ،تءا بثالث يا"يايِغَ"و

 ،"ةادفَوِ" و،"احشوِ" يف "ةادسإِ" و،"ةادفَإِ" و،"احشإِ" : فنحوةردص الواو املكسورة املُنها م إبدالُأماو
داً رِطَّ ذلك م١٣ ورأى أبو عثمان.]٧٦: ١٢يوسفسورة [﴾يه أخاِءع إِنم﴿: ١٢فيقَري والثَّب جي وابنبوقرأ أُ ."ةادسوِ"و
موقَ.يساًق صرهماعِ على ١٤ه غريالس.   

باملُواالحتراز صدرةيلوِطَ"واو  حنو  عن"،لَقْ فال تاملكسورةَألنّ ؛ب أخف من املضمومة لَقْ فلم تلِّ يف كُب 
   .غيري التن مدع أبطُس والو،موضعٍ

                                                
 ".]٣٠١-٣٠٠[وھي األولى؛ لذكر الخمسة في التسھیل". ذكرھن"في بعض النسخ :"٤/١٨٢١وفي صب ". ذكرھن:"٢وفي ط". ذكرتا:"١ في ط- ١
٣٠١-٣٠٠ - ٢. 
 .١من ط" ھنا" سقطت - ٣
 ".فأما إبدال الھاء:"١ في ط- ٤
 .وھو تحریف". أْجُؤه" في األصل- ٥
 .وھو خطأ. بضم الدال" أُدُؤر:"٢ في ط- ٦
  .٥٨، والكنز اللغوي ٧٥، والمذكر والمؤنث للفراء ٢/١٨٧ وانظر الكتاب .وھو تحریف". نور:" في األصل- ٧
 ).سوق(، واللسان ٢/٥٢ انظر المخصص - ٨
  ).غور( انظر الصحاح واللسان .ض سفل في األر: أي؛غاَر الماء َغْورًا وُغؤورًا:  یقال- ٩
  ، ٢/١٨٧ انظر الكتاب - ١٠
  .السیرافيعن ھامش ال  ما في، وانظر٢/٧٦ انظر الكتاب - ١١
أقف على نسبتھا ولم . ١/٣٤٨المحتسب إلى ابن جبیر في ، و٦٩ ابن جبیر والثقفي في مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ  إلىقراءةال نسبت - ١٢

  . لیھ من كتب القراءاتأبّي فیما عدت إإلى 
  . ٢٠٩ر رأي أبي عثمان في المنصف  انظ- ١٣
 . ٢٧٥-٢٧٤، وابن یعیش في شرح الملوكي ٢١٠ كابن جني في المنصف - ١٤

 أ/٣٨٩
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 نه مألن ؛"اةٌنو" :لُ واألص،"اةٌ أنأةٌرام" : قوهلمن م ما شذَّإالّ الفتحة ةفَّخ فال تقلب ل املفتوحةُ الواوأماو
"الون١ُءطْ وهو الب"ةي.قال ابن الس و": ٢اجِر"أساءم"اسم ؛ امرأة ه يف األصل ألن"وساءم"م ن "الوساموهو "ة 
 ،"دحي أَنِاَءا جم" يف "دأح"  خبالف،٣"ةدحالو" ن م"دحو" :هلُد، أصد يف العلُعمتس املُ"دحأَ" و."نساحلُ

  . "ةدحالو"ه ليس مبعىن ألن ؛ةٌيه أصل مهزت:٤فقيل

   . اهلاء والعني فقليلٌن م اهلمزة إبدالُأماو

 ،"هيوم" و،"اهوأم"  بدليل٥ِ"هوم" ":اهم" لُ، وأص"هام" :لُ واألص"ءام" :هم قولُ اهلاِءنها م إبدالنمفَ
كَفتحرتالواو ما قبلها فقُ وانفتح لباذِّ وإ، ألفاًتالش نقَني مالصت٦عاللُ حرفَني م .ومألْ": ٨هم قول٧ُ ذلكن 

  . "تلْع فَالَّه" و"؟تلْع فَلْه" :/ مبعىن"تلْعأالّ فَ" و"؟تلْعفَ

ومنإبدال ها من٩ني قوله الع:  

٣٢٣ – س اجمــواتالَ اعصيدقِـ الْو         

    ـأُبب ـابـحـرٍ ضـاحه كقِوـر  

 "بأَ" ن م"الٌعفُ" هو إنما و، العنين فيه بدالً مليست اهلمزةُ" :١٠هموقال بعض. "اببع" ":اببأُ" فأصلُ
إذا تهألنّ ؛أيالبحر لالرجتاجأُ يتهي ،١١"لٌ فاهلمز على هذا أص .  

ومإبدالُا شذَّم ها م١٢ بعضهم األلف يف قولن: "أَدو،"ةب "أَشو،"ةب "ابأَيض."وِ وما ر١٣اجي عن العجم ن 
  ".متأْاخلَ" و،"ملَأْالع" مهزِ

                                                
 ).وني( انظر الصحاح واللسان - ١
  ).وسم(واللسان ، ٢٧٦-٢٧٥وشرح الملوكي ، ٢/٢٩٣اللباب و ،١/٩٢ سر صناعة اإلعراب وانظر. وفي النقل تصرف. ٢/٨٥ األصول - ٢
  .٢٧٥، وشرح الملوكي ٢/٥٧٤، وسر صناعة اإلعراب ٢١١، والمنصف ٣/٣٠٧ انظر األصول - ٣
ما جاءني : فلیس معناه: "٢١٢وفي المنصف  أن القول محكي عن أبي علي، ٢٨٥-٣/٢٨٤، وشرح الرضي على الكافیة ٢١٢ ذكر في المنصف - ٤

وقد یجوز أن تكون الھمزة . وما أنا من ھذه الحكایة عن ثقة : "وقال ابن جني". جمع، وأحد ھنا واقع على الجماعةمن واحد، إنما ھذا لنفي الجنس أ
  ).وحد(، واللسان ٢٧٥شرح الملوكي وانظر  ".ما قام واحد من ذوي العلم فما فوقھ: بدًال من الواو، ألن معناه "ما قام أحد: "في قولھم

 .١من ط" موه: وأصل ماه" سقط - ٥
 ). موه(واللسان ، ٢٨٣وشرح الملوكي ، ٢/٢٩٨، واللباب )موه(، والصحاح ١/١٠٠ انظر سر صناعة اإلعراب - ٦
  ".أیضًا" في د، وط، وص زیادة - ٧
  .٣/٢٠٨، وشرح الشافیة للرضي ٥٠٧، والمفصل ١/١٠٦ سر صناعة اإلعراب  انظر- ٨
والِصال . اضطرب: وماج. ٢/١٦٤ب ، والمقر١١٠، والشافیة ٥٠٨، والمفصل ١/١٠٦في سر صناعة اإلعراب  الرجز قائلھ مجھول، وھو - ٩

. فالة ذات حرٍّ وسراب، والجمع مال: الَمَالة: في القاموس: "٤/١٨٢٢وفي صب ". الودیقمال: "في د، وط، وصو. وھو الّشواء: تخفیف الِصالء
: ویروى زھوق؛ أي. حكالمستغرق في الض: ویروى ھزوق؛ أي. متدفق: وھروق ھنا. وضحك البحر كنایة عن امتالئھ". شدة الحر: والودیقة
  .مرتفع

  .١/١٠٦ ممن قال بذلك ابن جني في سر صناعة اإلعراب - ١٠
  ".فالھمز على األصل:"١ في ط- ١١
 ".في قولھم:"في ط، وصو. ٩/٢١وشا ، ١/٣٢٠والممتع ، ١١٠، والشافیة ٥٠٦والمفصل ، ٢/٥٧٤انظر القول في المسائل الشیرازیات  - ١٢
 .٢/١٧٧) علم(، والمحكم حرف العین ١/٩٠انظر ما روي عن العجاج في سر صناعة اإلعراب و. ٦٠دیوانھ  - ١٣

 ب/٣٨٩
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 . مهزةً الياُءتلَدب وأُ،م الالَّتدر فَ،هد ي:ه، يريديد ي: أي؛"هيد أَُهللا اقطع" :٢ يف قوهلم١اءي النها م وإبدالُ
 لٌج ر: يقال،م إىل داخل الفَبهااديدحا" :٥ وقيل،٤ األسنانرص ق:لُلَاليل، ولَ ي: أي؛"لٌلَه أَانِني أسف" :٣وقالوا

   .١٠ وهو األسد؛٩"البئْرِ" وكذلك .٨ةقَلْ وهي اخل؛٧"ةمئْالش"هم  بعضزم وه".٦ءالَّ ي وامرأةٌ،يلٌّأَ
  

)مـوٱ اًدلْ ثَـبـدمالْه ـانِييـزـنِ من    ـك ةٱلْمنْ يكَــس ـكُن"رآث"و "نمائْت"(  

  وأنْ. وعكسه.الثّانية نكَّسى وتلَو اُألك تتحرأنْ:  أحوالٍ هلما ثالثةُ كانَ يف كلمة مهزتان إذا اجتمع:١١أي
كَيتحراو. عاًا مابع أموهو أنْالر ي كَّسنا معاً فمتذِّعر.   

 ، ما قبلها حركةَسانِج يد مف حرةالثّاني إبدالُ  يف غري ندورٍة وجبيالثّانى وسكنت ولَ اُألتكَ حترفإنْ
 هللا رضي ا عائشةَ الفتحة قولُ ألفاً بعد اإلبدالِن وم".اراًثَئْ إِرثؤ أُترثَأْأَ" :لُ األص،"اراًثَي إِرثو أُترآثَ" :حنو
هم وبعض، ةددش م وتاٍءه فيقرؤونه بألففونني حيرث احملدوام فألف، وع مزة"ر آتزِنْي أَنِرمأْ يانَكَو": ١٢عنها

 ألنّة الثّاني بص وخ .ماقِطْ الن لعسرِ وجب اإلبدالُإنما و.١٣ منهما لواحد وال وجه.يرويه بتحقيق اهلمزتني
 بتحقيق ]٢: ١٠٦سورة قريش[﴾فيالص واِءت الشةَلَح رِمهِفالَئْ﴿إِ: ١٤هم بعض قراءةُت وشذَّ.ها بِلَقل حص الثّإفراطَ
نياهلمزت.   

هما بكونِواالحتراز/م نأْأَ" : عن حنو كلمةتمنز يدأَأَ﴿ و؟ الَ أمنفَت لْعت٦٢: ٢١سورة األنبياء[﴾اذَ ه[،  
  زيدنمتوأُ" : فتقول، واإلبدالُ، كما رأيت،حقيق الته ال جيب فيه اإلبدال، بل جيوز فإن،"؟ الَ أمركْ ب١٥رمتأَأْ"و

                                                
  .وھو تحریف". الفاء:"، وص١ في ط- ١
 .٣/٢٠٥رح الشافیة للرضي وش، ١/٣٤٦والممتع ، ٥٠٧، والمفصل ١/٩٢، وسر صناعة اإلعراب ٥٦ انظر القول في الكنز اللغوي - ٢
  .٣/٢٠٦وشرح الشافیة للرضي ، ١/٣٤٦والممتع ، ٥٠٧، والمفصل ١/٩٢اإلعراب سر صناعة ، و٥٥وي غ الكنز الل انظر القول في- ٣
 ). یلل( انظر الصحاح واللسان - ٤
  .١٩٣ ممن قال بذلك األصمعي في الكنز اللغوي - ٥
 .وھو خطأ". أیالء:" في ط- ٦
  .المناسب وھو ".الشیمة:"وص في د، وط، - ٧
  ). شأم(، واللسان ٣/٢٠٣وشرح الشافیة للرضي ، ١/٣٤٧والممتع ، ٥٠٧، والمفصل ١/٩٣انظر سر صناعة اإلعراب . الطبیعة:  أي- ٨
 .وھو خطأ". رئال:"١ في ط- ٩
  ".نتھىا"في ط، وص زیادة و). رأبل( واللسان ،٣٤٧-١/٣٤٦، والممتع )رئبل (، والصحاح١/٩٣انظر سر صناعة اإلعراب  - ١٠
 .٥٢٣-٢/٥٢٢، وھو مستفاد من مر ٣٢٧-٤/٣٢٦ أغلب الشرح اآلتي في ھشا - ١١
 ، كتاب الطھارة، ١٣٢وسنن الترمذي برقم  .٩١٢٨، برقم ٥/٣٥٢  السنن الكبرى للنسائيورد حدیث السیدة عائشة رضي اهللا عنھا باإلدغام في - ١٢

  . ین فیما عدت إلیھ من كتب الحدیثولم أقف علیھ بھمزة فألف أو بھمزت.  اهللا عنھا من حدیث السیدة عائشة رضي٢٥٧٩١ومسند اإلمام أحمد برقم 
بقلب الھمزة الثانیة تاء " اتَّزر"أجاز البغدادیون : "، وفیھ٢/٣٧٣ى المطرزي في زھر  إل، وھو منسوب٣٢٧-٤/٣٢٦الكالم السابق في ھشا  - ١٣

إنھ ]: ١٨٢شواھد التوضیح والتصحیح [، وقال ابن مالك ]٥٢٤وخّطأه في المفصل [باإلدغام " اّتزر"وحكى الزمخشري . وإدغامھا في التاء
، فإن تخطئة "اّتزر خطأ: قولھم: "وتخریج ذلك على طریق البغدادیین أحسن من قول: " وقال العلیمي في حاشیتھ معقبًا".مقصور على السماع

 ".ن ما في الحدیث شاذًا، وكم من موضع شاذ وقع في الكالم الفصیح باإلجماعوبتقدیر عدم ثبوت كالم البغدادیین یكو. الصرفیین من أكبر الخطأ
  .من د" لواحد منھما... ومن اإلبدال ألفًا"سقط و
وعّد ابن ". ثم رجع عنھ فقرأ مثل حمزة بھمزة واحدة..  بھمزتین﴾ إئالفھم*إلئالف قریش﴿: قرأ عاصم في روایة أبي بكر: "٦٩٨ في السبعة - ١٤

 .  ١٨١-١٨٠، ومختصر في شواذ القرآن ٢/٥٣٣لقراءة في الشواذ عن عاصم في إعراب القراءات السبع وعللھا خالویھ ھذه ا
  . وھو خطأ". ایتمر:"١وفي ط". إئتمر:" في األصل، ود - ١٥

 أ/٣٩٠



 

442 
 

و"؟ الأم "آنفَت لْعأ" و"؟تيتمربكر الّيت  واهلمزةُ، االستفهام كلمةٌ مهزةَألنّ ١"؟ الَ أمبعد ها أوأخرىل كلمة  .
  . ٣منيلِّعت على املُيبرِقْ، فت يف كلمة مهزتان: وما يليها االستفهامِ يف مهزة٢اِءر قول القُأماو

 ،"لأَّاس" : حنو،٤]ةالثّانييف [ى لَو اُألتمغدني أُ كانتا يف موضع العة فإنْالثّاني تكَى وحترلَو سكنت اُألوإنْ
كالم عليهما  فسيأيت المِ كانتا يف موضع الالَّوإنْ.  فيه إبدال٦َه الألن  هذا القسمركَذْ، ومل ي٥"سأَّار" و،"لاألَّ"و

  . )مْتظاً أَفْ لَنكُ يما لَم(: عند قوله

 . فسيأيت بيانهاألولُ أماف:  فهذان ضربان، أو ال،م يف موضع الال٧َّ ثانيهماأنْ يكونَا ا معاً فإمكت حتروإنْ
الثة  هذه الثّن محالٍ وعلى كل ،ا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة إمةَالثّاني ألنّ ؛ أنواعسعةُ فله تالثّاين أماو

  :  يف بيان ذلك بقولهذَ وقد أخ. بتسعة يف ثالثةا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فثالثةٌى أيضاً إملَوفاُأل

]فْتـثْٱ حِـإنْ يرـ ضٱ مفَت ـ قُحٍـوباواً       لو يـاًء إثْـوكَس قَـــرنـرٍ يبل  

  طْلَقــذُو الكَسكَذَااًـرِ م  مـوْمضا ي       اواً أَصـور ا لَـممـكُ ياً أَـظفْ لَنـتْم  

  ]ه أُمْـانِيـنِ في ثَـهيـوج وهـحـون"      أَؤمْ"و  اـاً جـقـلَـ مطْ اًءـذَاك يـفَ  

  : ٨عةس التن م فهذان اثنان)واواً... قُلبو فَتحٍٱ  ضمثْرٱ( ثاين اهلمزتني :أي) إنْ يفْتحِ(

 مزتني، فالواو ٩"مدأْأَ" و،"مديؤأُ" :لُ واألص. مجعه"مادوأَ" : حنوالثّاين و".مآد" تصغري "مديوأُ" : حنواألولُ
دال مهزته  إلبيضتقْ املُألنّ ؛"١٠بارِو وض،برِيو وض،بارِض"ه كما يف  ألف وليست بدالً من، اهلمزةن مبدلٌ

   .صغري واجلمع يف التألفاً زالَ

  

                                                
 وفیھ توقف؛ ألن ھمزة .كذا في النسخ برسم أوتمن بألف فواو، ورسم إیتمر بألف فیاء:"٤/١٨٢٤في صب و. من د" أم ال...فإنھ ال یجب"سقط  - ١

االستفھام مفتوحة وإبدال الھمزة الثانیة إنما یكون من جنس حركة األولى ، فما وجھ قلب الثانیة في أوتمن واوًا وفي إیتمر یاء؟ واعتذر المدابغي 
زة االستفھام، وإیتمر بكسرھا، والحفني بأن اإلبدال واوًا ویاء فیما ذكر مبني على فرض ضم ھمزة االستفھام أو كسرھا، فیقرأ أوتمن بضم ھم

والذي ینبغي قراءة أوتمن وإیتمر بھمزة استفھام مفتوحة . ھذا فرار من خطأ إلى خطأ، وإزالٌة لضرر بضرر: وأنا أقول. والمثال ال یشترط صحتھ
دخول االستفھام، وھو حال  الكلمتین قبل فألف لینة وإنما رسم الشارح ھنا األلف في األول واوًا وفي الثانیة یاء باعتبار لما یرسم في بعض أحوال

 ".وال یخفى ُبعُده، فتأمل. تمر بصیغة األمرئاتمن بالبناء للمجھول، وؤقراءة أ
  .وھو تصحیف". الفراء:"١في طو". وتحقیقھ أنھ في كلمتین: "، وقال١/٣٥٨ ذلك عن القراء في اإلقناع  ابن الباذشذكر - ٢
  .٤/٢٠٩٣فیة  وكذا عّلل ابن مالك في شرح الكا- ٣
 . زیادة من د، وط، وص- ٤
 . بالمد" سآل، وآلل، ورآس:"، وص١ في ط- ٥
  .من د" ال" سقطت - ٦
  ".ھذا"، وص زیادة ١ في ط- ٧
  .٥٢٥-٢/٥٢٤ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٨
 .وھو خطأ". أویدم، وأآدم:"، وص١ في ط- ٩
 .١من ط" ضوارب" سقطت - ١٠
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، "ورٍم عن مني أَديز": ٢"أنَّ" نفضيل م الت"لعفْأَ" فيقول يف ، ياٍء فتحِ إثر إىل إبدال املفتوحة١وذهب املازينّ
هو " :٤ واجلمهور يقولون".ماتخ" صار مثل /هألن ؛ اهلمزةن م األلف املبدلةن م بدلٌ"مداوأَ" الواو يف :٣ويقول

   ".ورٍم عن منٌّوأَ

)بقَلنرٍ يكَس اًء إثْريطْلَقاً كَذَا( وثانيهما ،ثاين اهلمزتني املفتوح) ورِ مسواء  ينقلب ياًء:٥ أي؛)ذُو الكَس 
أو كسرٍ فتحٍكان إثر فهذه أربعة أنواع. أو ضم .   

 مزتني مكسورة "ممئْإِ" : فتقول-  بكسر اهلمزة وفتح الباء-" عبصإِ" مثلَ ٦"أم" ن مينِب ت أنْاألولمثال 
 ، مث٧ّ"]مئَإِ"فيصري [ة الثّاني إدغامها يف امليم نن ممكَّتت قبلها لى إىل اهلمزةولَ اُأل امليمِ حركةُلُقَن ت مثّ،فساكنة

تبإِ"  فتصري الكلمةُة ياًءالثّاني  اهلمزةُلُديم."   

 فيهن ها والباُء بفتح اهلمز أو كسرها أو ضم- "عبِصأَ" مثل "مأَ" ن مينِب تابع أنْ والرالثّالث والثّاين ومثالُ
   ".ميِإِ و،٩ميِ وأُ،٨ميِأَ" فتصري الكلمة ، ما سبق وتفعلُ - مكسورةٌ

   ١٣.زاوجته وال ي عندفقَوا يمم ف١٢َحقيقِ بالت]١٢: ٩التوبةسورة [﴾ةًمئأَ﴿ :١١ني والكوفي عامر١٠ٍ ابنِ قراءةُأماو

)ْمضا يم(من ثاين اهلمزين املذكورين ) وراواً أَصلُ سواء كان ،)واً أو مكسوراً أو مضموماً مفتوحاألو. 
  مثلَ"مأَ" ن مينِب ت وأنْ.١٤ىعر وهو املَ؛"بأَ"  مجع"بوأَ" : ذلكأمثلةُ.  املذكورةسعة الت بقية أنواعِفهذه ثالثةُ

  مزة"موأُ"، و مضمومة وواوٍ مكسورة مزة"موإِ" : فتقول،"ملُبأُ"  أو مثلَ، الباِء بكسر اهلمزة وضم"عبصإِ"
 فنقلوا "ممؤأُ" و،"ممئْإِ" :الثّالث والثّاين لُوأص. "سلُفْأَ" على وزن "ببأْأَ" :األول وأصل . مضمومتنيوواوٍ
اً واو أبدلوا اهلمزةَ مثّ،فيهن،املثلني يف اآلخرِ وأدغموا أحد .  

  

  

                                                
  .٥٣٦في المنصف  انظر مذھب المازني - ١
 ).أنن(انظر الصحاح واللسان . َأنَّ الرجل َیِئنُّ من الوجع َأنینًا:  یقال- ٢
 .٥٣٣ انظر قول المازني في المنصف - ٣
 .١/٢٦٨، واالرتشاف ٣٦٧-١/٣٦٦، والممتع ٥٣٧ انظر مذھب الجمھور في المنصف - ٤
  .٤/٣٢٧، وھشا ٢٠٩٧-٤/٢٠٩٦ الشرح اآلتي مستفاد من شرح الكافیة - ٥
 ).أمم(انظر الصحاح واللسان . صار إمامھم وقدوتھم: وأّم القوَم. أّم یؤّم؛ إذا قصد:  یقال- ٦
 . زیادة من ط، وص- ٧
 .وھو خطأ. بفتح الھمزة والیاء" َأَیّم:"٢وفي األصل، وط. ١من ط" أِیّم" سقطت - ٨
  .وھو خطا. بفتح الھمزة وضم الیاء". َأُیّم:""٢ في ط- ٩
 .من د" بنا" سقطت - ١٠
 .١/٢٣٥، وإعراب القراءات السبع وعللھا ٣١٢في السبعة ) حمزة وعاصم والكسائي: ( قراءة ابن عامر والكوفیین- ١١
 .وھو تصحیف". بالتخفیف:" في د- ١٢
إلدغام، ثم أبدلت لھمزة توصًال لالمیم األولى إلى انقلوا حركة : أي[، فنقلوا ثم أبدلوا، ]في جمع إمام" [أِیّمة: "قالوا: "٤/٢٠٩٦ في شرح الكافیة - ١٣

 ". وربما لم یبدلوا، فُعِلَم أن عنایتھم باإلدغام ُمَقدََّمٌة]. الھمزة یاء
 ). أبب( انظر الصحاح واللسان - ١٤

 ب/٣٩٠
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  : ١تنبيه

خالف٢ األخفشيف نوعني م نهذه الت املكسورةُ: ومها.سعة واملضمومةُ.ها واواً فأبدلَ، بعد ضم كسرٍ بعد ، 
   ٣.م ما تقدحيح والص.ها ياًءفأبدلَ

 مِ يف موضع الالَّ ثانيهماأنْ يكونَ وهو ،تنيكَني املتحر اهلمزتي اجتماعِبر ضن ماألول بِر إىل الض أشارمثّ
   واجلملةُمدقَ به ما مفعولٌ إم)ظاًفْلَ( و،اضٍ ملٌع ف)متأَ( .)لَفْظاً أَتمْ(ني  اهلمزت/ ثاين: أي؛)ما لَم يكُن (:بقوله
خرب )كُين(أو خرب ، )كُي(  ومفعولُ)نأتم(أي؛ حمذوف :أت كانَ: أي؛ الكلمةَم آخ واجلملةُ،هار ن عت 
ا ().ظاًفْلَ(ـلطْلَقاً جاًء مي ثْ سواء كان إِ: أي؛)فَذَاكأو كسرٍ فتحٍر أو ضم أنْ: ذلك أمثلةُ. أو سكون ت نِبي 
مقَ" نمثلَ"أَر  "جزِ" و،"رفَعو،"جرِب "بو،"نثُر "قل فتقول يف ".رطْمقَ" :األوعلى وزن "ىأَر "لْسىم"،لُ واألص: 
 على "ٍءرق" :الثّاين وتقول يف . ما قبلهاها وانفتاحِكرحت ألفاً ل الياُءتبل قُ مثّ، ياًء األخريةُ اهلمزةُتلَدب فأُ"أأَرقَ"

 على "ٍءرقُ" :الثّالث وتقول يف ".اضٍقَ"  إعاللَلَّع أُ مثّ، ياًء األخريةُ اهلمزةُتلَدب أُ"ئئرق" :لُ واألص،"دنه"وزن 
 تلَدب وأُ سكنت الياُء: أي؛"ديأَ"  إعاللَلَّع أُ مثّ، ياًء األخريةُ اهلمزةُتلَدب أُ"ؤؤرقُ" :لُ، واألص"لمج"ن وز
الضالّذي فهذا و. قبلها كسرةًةُملٌّ كُ، قبله منقوصانفْ منهما على هذا الوزن رعاً وجريف  له الياُءاً، وتعود 
النفيقال،بِص : "رأيتق رياً وقُئرابع وتقول يف ".٤ياًئالر: "قأْري"،لُ واألص: "قأٌأْر"،مزتني ساكنة فمتحر ٥كة، 
 يف شرح  واواً، قالَلْدب ومل ت ياًء األخرية٦ُتلَدب أُإنماو.  ما قبلها لسكونتمل وس، ياًءةُكَرحت املُتلَدبأُ

 بلَقْ فصاعداً، وكذلك ت ثالثةً ياًءتبلقُ لَةً أو ضم كسرةًتيل ووةً أصلي كانت لو األخريةَ الواونّأل": ٧الكافية
 تنيعت فَ، بعد ذلك ياًءتلَدب ُألهددص واواً فيما حنن بِ األخريةُ اهلمزةُتلَدب، فلو أُ الفتحة فصاعداً بعدرابعةً
   ".الياُء

 .يققح والت ومها اإلبدالُ.دص اقْ:أي) وجهينِ في ثَانِيه أُمْ(عة ارض مهزتيه للم٨ىلَوا أُمم) ونحوه...ؤمْوأَ (
 مِلِّكَت املُ تشبيهاً هلمزة،٩حقيق بالت"نئأَ" و،"مؤأَ"، و باإلبدالِ"نيِأَ" و،"موأَ" ":نَّأَ" و،"مأَ" /فتقول يف مضارع
  . والياَءالتاَء وونَها النتباقَعم، ل]٦: ٢سورة البقرة[﴾مهترذَنأَأَ﴿: ، حنومزة االستفهامِ

  

                                                
  .٢/٥٢٦التنبیھ في مر  - ١
  .٢٦٩-١/٢٦٨، واالرتشاف ٥٣٥-٥٣٤ انظر المنصف - ٢
 ".انتھى" زیادة ، وص٢ في ط- ٣
  .وھو خطأ". قرؤیًا:" في األصل- ٤
  .من د" بھمزتین ساكنة فمتحركة" سقط - ٥
 ."الھمزة: " زیادة، وص٢ طيف - ٦
٢٠٩٩-٤/٢٠٩٨ - ٧. 
  ".أّول:" في د- ٨
 .وھو تصحیف". بالتخفیف:" في األصل- ٩

 أ/٣٩١

 ب/٣٩١
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  : تنبيهات

  . كما سبق ندورٍ يف غريِ واجبةعارضى مهزتيه لغري املُلَو فيما أُ اإلبدالَأنّ هذا ن ممهِ قد فُ:١األول

 تين، مثاله لو بالرابعةُ وةُالثّاني تلَدب وأُ، واخلامسةُالثّالثةُى ولَو اُألتقَقِّ مهزتني حن مى أكثرالَولو ت: ٢الثّاين
منأُ"  مثلَ اهلمزةترةج"قلت : "أُوؤةَءو"، أُ" :لُواألصؤؤأَةؤ".  

  ٣."ةآَء"و، "آء:" حنو،لٍ الجتماع مهزتني بفصال تأثري: الثّالث
  

]يـقْاًء اـوأَل بـفـلــاً كَسا تالَـر       ي ـأَوغصـاَء تاوٍ ذَاـبِ رٍـيـافْ والَـع  

 ـفرٍـي آخ قَب ـأَوأنِـلَ تـا التيثأو         ـزِيتـ فَ يـادض  ذَا الَنَـعـأيأوااً ر  

 ـفصرِـي مد تنلِّـاملُعياًـ ع عالْفلْـو        ص هنميغَـح بـحـالحـاً ن لْ"وواحل"[  

)أَل باًء اقْليالَوا تررٍ...فاً كَسيغصاَء تي أَو(. )فاًأل(ٌمفعول ـ بلٌ أو)ْاقلمفعولٌ)ياًء(، و)ب قُ ثان دم ،
، ٤ أللفتع نبِ نصه يف موضعِ ومعمولُ)الت( عطف عليه، و)ريٍغص تاَءي(، و)الَت(ـ ب مفعولٌ)راًسكَ(و

قْوالتاقْ: ديرلبكَالَ ألفاً ت ٥ ياًء تصغريٍ ياَءراً أو تالَس.   

  :  يف موضعني ياًء األلفبلْ قَ جيب:٦أي

، ويف تصغريمها "ريانِند" و،"يحابِصم" ":ارنيد" و،"احبصم" كقولك يف مجع ، ما قبلهارس كَضرِع ي أنْاألول
"مصبِيو،"حي "دننِيري" .  

   ".ليزغُ" ":الزغَ" كقولك يف تصغري ،صغريِ الت قبلها ياُء يقع أنْالثّاينو

 إذا  ياًء٨هابِلْ قَن م باأللفراً ما تفعلُ آخ بالواو الواقعة تفعلُ:٧ أي؛) في آخرٍ...افْعالَ (بلْالقَ) واوٍ ذَابِ(
عأو ياُءها كسرةٌلبض قر صغري الت.   

                                                
 .٢/٥٢٨التنبیھ األول في مر  - ١
  .٢٧٠-١/٢٦٩ انظر االرتشاف - ٢
 ".انتھى"وص زیادة في د، وط، و ).آء(الصحاح واللسان نظر  ا.ةآء: شجر، واحدتھا: آء - ٣
 .من د" أللف" سقطت - ٤
 .من ط" یاًء" سقطت - ٥
 .٥٢٩-٢/٥٢٨ الشرح االتي في مر - ٦
 .٥٣٠-٢/٥٢٩ الشرح اآلتي في مر - ٧
 .وھو تحریف". قبلھا:"١ في ط- ٨
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حنولُفاألو : "رضزِغُ" و،"يوِقَ" و،"يازٍغَ" و،"ي"لُ، أصهن: "رضزِغُ" و،"ووِقَ" و،"وازِـغَ" و،١"و؛"و 
ألنهنم نضوان الر،والغ والقُ،وِز وقُ فَ،ةلبتما قبلها وكونِ لكسرِ ياًء الواو ؛راًها آخ ألنأخريِها بالتتتعر ض 

وقْ اللسكونف،وإذا سكنت تعذر تسالم فَ،هات عولَمبِت كونُما يقتضيه السم وجوبِن ها ياًء إبدالت والً ص
فَّإىل اخلةوت نفْ اللَّبِاسظوم ،ثَن رِ مل تتأثَّمالواو بالكسرة ،٢ وهي غري/م طَتفَرـ كة"عو،"ضو "عإذا إالّ، "جو 
  .  كما سيأيت بيانه"اطيس" و،"اضيح"ـها كدما يعض  مع الكسرةكانَ

 إحدامها تقَبِ وس، والواو الياُء فاجتمعت"ويرج" :لُ، واألص"يرج" ":وٍرج"  كقولك يف تصغريِ:الثّاينو
بالسوفُ،كون قداملانع م قُ فَ، اإلعاللِنلبتوأُ، ياًء الواو دغم٣. يف الياءت   

  : ٤بيهتن

 بلْ قَألنّ ؛األولِنبيه على  الت املقصودإنما، )في آخرٍ... افْعالَ بِِواوٍ ذَا( : قولهن م ليس مبقصودالثّاينهذا 
غري على ص التما سبقها ياُء وال بِةفَ بالواو املتطر ال خيتصونكُ إحدامها بالسقِب الجتماعها مع الياء وس ياًءالواوِ
 تصغري،  أو ياِء٦ كسرةر لوقوعها إثْ ياًءف األللُدبت": ٥التسهيل ولذلك قال يف .ه يف موضعهأيت بيان سيام

٧وكذلك الواوالواق إثْةُع ركسرة م طَتفاقْ".ةفَر تصيف الواوِر رِكْ على ذفلو قال الكسرة ،:  

  فد رراًــس كَنْ إواوـا والـ يبلَـقْت      فـل أَرٍـس كَ أورِـيغصا التـ يرِـثْـإبِ

       فرٍـي آخ..               

كَلطابق سهيله يف الم٨.الت  

)أنيث أوا التلَ تقَب الَنَ...أَوي فَعتادحنو:٩أي) زِي : "جِشِسكْأَ" و،"ةيازِغَ" و،"ةيو،"ةي "عريقتصغري "ةي 
"رقُعةو"لُ، األص: "جِشِسكْأَ" و،"ةوازِغَ" و،"ةوو،"ةو "عريقزِغَ" : وحنو".ةوو،"اني "جِشاني"،م ن "الغوِز"، 
 تاء ن مال كُألنّ ؛ الواو بعد كسرةفرطَ هو ت ياًءبِلْ القَةُلَّع، فَ"انوجِش" و،"انوزِغَ" :لُ واألص،"وِجالش"و

   . حقيقةًرِ اآلخ معاملةَلَموقدير، فع يف التر، فالواقع قبلها آخةٌ تام كلمةٌ"نالَعفَ"ي  وزيادتالتأنيث

                                                
 ".قَوة:"١ في ط- ١
  .١من ط" غیر" سقطت - ٢
 ".وأدغمت الیاء في الیاء:" في د- ٣
 .٢/٥٣٠التنبیھ في مر  - ٤
٣٠٤ - ٥.  
  ".زائدة" في د زیادة - ٦
  .١من ط" الواو" سقطت - ٧
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٨
 .٢/٥٣٠ انظر مر - ٩

  
  

 أ/٣٩٢
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 :هم إعالالً قولُالثّاين ن وم.٣واء مجع س"ةواسوس" و،٢امد مبعىن خ"ةواتقَم" :األول ن م١ تصحيحاًوشذَّ
"رلٌجلْ عمثل "اني "طْعانش"م ن "لَعوو"ت ،"ةٌاقَنلْ عهم، وقول٤ُ"اني: "صببِ"اني ضما و.٥اد الصأم "صبةٌي، 

وصبانٌي"رِ بكسالص فَاد سلَهأمر ه وجودوالفاصلُ الكسرة بينه وبني الواو ساك وهو،ن / حاجز حصنيٍ غري  .  

أيضاً  ( الكسرة بعد يف الواوِ املذكوراللُ اإلع:٦أي) ذَا: ( بقوله ياًء فيه الواوبلَقْ ت ثان أشار إىل موضعٍمثّ
أورِ...اردصي مف (الفلِع) ِّلتناًاملُعيع  (إذا كان بعدها ألـ كف"صو،"امي "قو،"امي "انقو،"ادي "اعتادي"، 

، ٩ الفعل٨ِ عنيِةحص ل؛"اراًوجِ راوج" و،٧"اذاًو لذَوالَ" : وحنو.ة النتفاء املصدري؛"اروس" و،"اكوس"خبالف 
، لكن "ادوتاع" و،"ادوقان" و،"اموق" و،"اموص": لُ واألص. لعدم األلف؛"داًو عيض املرِادع" و،١٠"الًو حالَح"و
 ، الياَء يشبهوقبل حرف  بعد كسرة١٢ يف املصدر١١ِاوهلُّع فَ، بقاؤها يف املصدرِلَقثْل استعه يف الف عينتلَّعا أُملَ
  . ١٣ واحدهج ون مظفْ يف اللَّ العملُ ليصري فقلبها ياًءه،لع على فالً للمصدرِم حها ياًءبِ بقلْتلَّعأُفَ

   . له وال نظري.١٥رفَ ن: أي؛١٤"اراًو نِارن" :هم قولُروط الش تصحيحاً مع استيفاِءوشذَّ

املُ: يقولَ أنْوكان األحسن لِّعع ألنّ ؛ناًي "١٦"ذَالولَطْ يقعليه م علّ إذ كُ، العنيِلَّتما عين ه حرفلَّ عفهو ة 
معلَ وإنْ،لٌّت مي لَّع .  

وقد أشارإىل الش رلْ: ( األخري بقولهطعالْفو... وحباً نغَال حيحص هنلْ"موما كان لَّ كُأنّ :١٧يعين ؛)"احل 
قال يف شرح . "دوالع" و،"لواحل" : حنو،يححص فيه التبال فالغنيِ العلِّع املُلِع الفرِدص من م"لٍعف"على 
ى  فيه حت األلف بوجودروطٌش م املذكورِ املصدرِ إعاللَأنّ على "لعف"ه  ما وزن بتصحيحِهونب": ١٨الكافية
   . انتهى".العف" على يكونَ

                                                
  ".تصحیحھا:"١ في ط- ١
 .وھو تحریف". مقافوة:"وفیھ. من د" بمعنى خدام"سقط و). قتو(، واللسان ٣/١٤١انظر المخصص  - ٢
  ). ووس(، واللسان ٣/١٤١ انظر المخصص - ٣
  ). علو(انظر الصحاح واللسان . طویلة مرتفعة صلبةجسیمة : لیانوناقة ِع. یستوي فیھ الميكر والمؤنث. ، وامرأة علیانلیانرجل َع: یقال - ٤
 ). صبو(، واللسان ١٧/٨٣ انظر المخصص - ٥
 .٢/٥٣١ انظر مر - ٦
 .وھو خطأ". الوذا:"١في طو). لوذ(انظر الصحاح واللسان .  َبْعُضُھم ببعض- بمعنى لجأ -  الَذ: َأي؛ًاالَوَذ القوُم ُمالَوذًة و ِلواذ - ٧
  .من د" عین" سقطت - ٨
 ".عدم إعاللھا: أي: "٤/١٨٣١ في صب - ٩
 ). حول(انظر الصحاح واللسان . ؛ وذلك من التنّقل والتحّول من مكان إلى آخر قد حال من مكانھ ِحَوًال:یقال - ١٠
  .أعّلھا نظر: بمعنى" عّل الكلمة"استعمال  وفي ".فأعلوھا:"٢ في ط- ١١
 .من د" فعلوھا في المصدر" سقط - ١٢
 .من د" واحد...فقلبھا یاء" سقط - ١٣
 .وھو تصحیف". ثار ثوارًا:" في د- ١٤
  ). نور( انظر الصحاح واللسان - ١٥
 .وھو تحریف". الوء:"١ في ط- ١٦
  .٥٣٢-٢/٥٣١ الشرح اآلتي في مر - ١٧
٤/٢١١٣ - ١٨. 

 ب/٣٩٢
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 ،"الِعفاالن" ١يئه يفجِ من مما عرفت ل؛ به ال خيتص املذكور اإلعاللَ فإنَّ؛رظَ ن"العف"ـه بيصصخ تويف
   . كما سبق"الِعتاالفْ"و

 . كما سيأيت فيه اإلعاللُبال الغ فإنَّ، اجلمعِن م"لعف" عن -  املصدرِن م: أي- )هنم( :واحترز بقوله
سهيل يف  قاللكنوقَ" :٢التص يد٣حه اإلعاللُقُّ ما حم ن "فو، مصدراً أو مجعاً"لع "فمصدراً"الع ."ى بني  فسو
  . صحيح الت مصدراً"لعف" على بال الغأنّ ن، وهو خيالف ما هنا مها اإلعاللُقَّ حأنّالثة يف  الثّ/هذه

  : بقوله ياًءيه الواو ف٤بلَقْ ت ثالث أشار إىل موضعٍمثّ

]مجـوع ي عـذـيـنٍ أُعس ـلَّ أَوكُ      كَنـفَاحبِذَا اإلع الَلِـم ثُ عيح هيـفْن[  
)عمجو كَنس لَّ أَونٍ أُعيي عالَلِ...ذبِذَا اإلع كُمقلْ وهو ، املذكور:أي )فَاحلكسر ما ٥ياًءالواو  ب 
، ةٌلَّعا مم وقبلها كسرة، وهي يف الواحد إم الالَّ صحيحِ عيناً جلمعٍ الواو إذا وقعت:٧ أي؛)ثُ عنْفيه حي (٦قبلها
باملُا شبيهةٌوإم لِّعوجب قلبها ياًء،اكنة وهي الس .   

ه ألن ؛"موق" و،"لوح" و،"ارود": لُ، األص"مي وق،ةيمق" و،"، وحيلةلَيح" و،"اري ود،ارد" : حنو:ىولَفاُأل
 تطَلِّس فَتفَع ض،فاً بقلبها ألةًلَّع م وكانت يف اإلفراد،٨"اريد" : يف حنو يف اجلمعِ ما قبل الواوِا انكسرملَ

  وشذَّ. الواو قبلَ ولوقوع الكسرة،ه واحد الباقي إلعاللِ وإعاللُ. األلفها وجودطَلُّسى ت عليها، وقوالكسرةُ
مذلك ن: "حةٌاج،وح جو."   

 ،"اضي وح،ضوح" و،"٩اطي وس،طوس" : حنو، ألف بعدها يف اجلمعِأنْ يكونَها طُ وشر:ةالثّانيو
 وكانت يف ا انكسر ما قبلها يف اجلمعِمه لَألن ؛"اضورِ" و،"اضوح" و،"اطوس": لُ، األص"اضي ورِ،ضور"و

باملُ شبيهةًاإلفراد لسكلِّع ا ضوفَعفَت طَلِّسعليها الكسرةُت ،وقو ى تطَلُّسها وجوداأللف ا ملقر الياِءن  
وصح؛مِ الالَّة ألنه إذا صحالالَّت وِ قَمالعني إعاللُي  .  

فتلخـ ش يف هذا وحنوه مخسةَ الواو ياًء لقلبِ أنّصأنْ يكونَ: روطج تكونَ وأنْ،عاًم يف و الواو ه احد
مي١٠ةًتبالس أنْ يكونَ و،أنْ يكونَ قبلها يف اجلمع كسرة و،كونأنْ يكونَ و،ف بعدها فيه ألمِ الالَّ صحيح. 

 وذكره يف ، هناه مل يذكر واخلامس،ه يأيت يف البيت بعدابعوالر ، البيتن مأخوذةٌ م١١لُواُأل الثةُفالثّ
   .١٢التسهيل

                                                
 ".على" في د - ١
٣٠٤ - ٢. 
 ".حصّحُی:"، وط، وصد في - ٣
 .١من ط" تقلب" سقطت - ٤
  ".وھو القلب یاًء: "وفي ط، وص". وھو القلب: " في د- ٥
  .من د" لكسر ما قبلھا" سقط - ٦
 .٥٣٤-٢/٥٣٢، وھو مستفاد من مر ٣٣٠-٤/٣٢٩ أغلب الشرح اآلتي في ھشا - ٧
 .من د" في نحو دیار" سقط - ٨
 ". أسیاط" في د - ٩
 . وھو تصحیف". مبّینة:"١وفي ط". مبنّیة:"ووردت في د". ن الموت وعدم الحركةم: "أ/٣٩٣ في ھامش األصل - ١٠
  ". األولى:"١ في ط- ١١
٣٠٤ - ١٢. 

  
 أ/٣٩٣
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باَألفخرج املفلِو ردفإن ه ال يحنولُّع ،: "خو،١"انو "سإالّ ،"ارور املصد،وقد تقد هم يف  قولُ وشذَّ.م
"الصوارِ"، و"انوان:/ "٢"الصييار"، و"صص".   

  :٣ه قولُ وشذَّ".الو وط،يلوِطَ" : حنوالثّاينوب

٣٢٤ – بـتـيل ـنلَّـي أنَّ القَمأَنَّ       ةٌـاَءةَ ذواَء الـ أَعـزجـرـالِ طـالُـياـه  

   ".ادوج" ال "ديج" ه مجع إن:٥ وقيل.]٣١: ٣٨سورة ص[﴾ادي اجلاتنافالص﴿  ومنه:٤قيل

   ".اضوأح"و ،"اطوأس" : حنوالثّالثوب
  

]صـوحـحـوا فةًـلَـع ي ففـولْـع      هجـوان اإلعلَى كَالَلُـولْ"ـ أَويالْح"[  

لَةً: (ابع ما أشار إليه بقولهوبالرعوا فححص٦ أي؛)و:ج كُ" : لعدم األلف، فقالوا؛عاًمزو،وك و٧"ةز، 
 هو الّذي "ورالثّ"قوا بني  يفرأرادوا أنْ: ٩دقال املرب. "ةري وث،روثَ" :٨ يف قوهلم اإلعاللُ وشذَّ".ةدو وع،دوع"و

  وذهب ابن".ةروث" :ط ويف األق،"ةريث" : فقالوا يف احليوان،١٠ط األقن هو القطعة مالّذي "ورالثّ"احليوان و
الساجِرواملرب دأنّ ١١اظم فيما حكاه عنه الن "ثيةر"مقصور م ن "فوأصله،"ةالَع : "ثيـ ك"ةار"حجةار"ح ،فَذت 

األلفمجعوه على :١٢ وقيل. دليالً عليها الفتحةُ وبقيت "ففقُ، بسكون العني"ةلَع لبتا ياًء الواومثّ، لسكو  
حكَرت١٣ وقيل. الياُء وبقيت:ح الً على م"ثي؛"انرل يرِجياجلمع على س نٍنواحد  .  

  

                                                
  ). خون(، واللسان ١٧٧، والمعرب للجوالیقي )خون( انظر الصحاح . معرٌَّبوھو. الذي یؤكل علیھ:  الخاء وضمھاكسرالِخواُن ب - ١
القطیع : والصِّوار والصُّوار والصِّیار). صون(انظر الصحاح واللسان . الشَّْيُء الذي َتصْوُن بھ أو فیھ َثْوبًا أو َشْیئًا: یاُنالِصَواُن والُصواُن والِص - ٢

 ).صور(انظر الصحاح واللسان . من البقر
:  بروایة١/٣٥ ماسة البصریةألنیف بن زبان النھشلّي في الحو، ٥٥-١/٥٤لتوبة بن مضرس من بني سعد في الكامل  ، البیت من الطویل- ٣
، وشرح المفصل ٢/٣٤٤وھو بال نسبة في مجالس ثعلب . ٩/٤٨٨ وُألَثال بن عبدة بن الطبیب في الخزانة .وال شاھد فیھ على ھذه الروایة" طوالھا"

والعرب . ، إذا صغرقمؤ الرجل قماءة. ٢/٣٧٩، وزھر ٩/١٢٨، وشا ٤/٣٢٩، وھشا ٢/٥٣٤ورد في مر . ٤/٥٨٨، والمقاصد ١٠/٨٨البن یعیش 
  .تمدح بالطول، وتضع من الِقَصر

 .والقیاس تصحیحھا لتحركھا. شذوذًا" طیال"طیالھا، ووجھ االستشھاد قلب الواو یاء في : موضع الشاھد
 .  ٢/٢١٠ ممن قال بذلك العكبري في إمالء ما من بھ الرحمن - ٤
 .٤/٢١١٥ابن مالك في شرح الكافیة  ممن قال بذلك - ٥
 .٥٣٥-٢/٥٣٤ب الشرح اآلتي في مر  أغل- ٦
  ). كوز(، و)كوب(انظر الصحاح واللسان .  الُكوز من األواني كالكوب، إال أن الكوب ال عروة لھ- ٧
 ).ثور(، والصحاح واللسان ٢/١٨٥ انظر الكتاب - ٨
  .٢/٥٣٥، ومر ١/٢٧٨رتشاف ، واال٢/٤٧٢، والممتع ٢٨٦والمنصف ، ١/١١٢والخصائص ، ٢٦٥-٣/٢٦٤ انظر قول المبرد في األصول - ٩
بھمزة " اِإلقط:"، وص١في طو). أقط(انظر اللسان . شيء یتخذ من اللبن المخیض ُیطبخ ثم ُیترك حتى َیْمُصل: واِإلْقُط واَألْقُط واُألْقُط األِقط - ١٠

 . مكسورة
، ٢/٥٣٥وانظر مر . ١/١١٢ي في الخصائص وحكاه عن ابن السراج ابُن جن. ١/٢٧٨وحكاه عنھما أیضًا أبو حیان في االرتشاف . ٣٠٤ - ١١

 .٤/١٢٥والمساعد 
  .٩/١٣٠، وشا ٢٨٦، والمنصف ٣/٢٦٥ ُنِسب القول إلى المبرد في األصول - ١٢
  .٢/٥٣٥، ومر ١/٢٧٨، واالرتشاف ٢/٤٧٢ انظر القول في الممتع - ١٣

 ب/٣٩٣
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  العني٢تمل سمعِ يف اجلم الالَّتلَّعا أُمه لَألن ؛"انيور" :هلُ وأص،١"انير" يف مجع "اءورِ" :وباخلامس حنو
ئالَّلجيتمع جِ" ومثله . إعالالنمجع ٣"اءو "جو"٤شديد بالت،جِ" :هلُ أصاوو"أُا ، فلملَّعالال٥َّت مس لمتالعني .   

 "ميالق"و ،"ةلَيح"  مجع)"الْحيلْ"ـ أَولَى كَواإلعالَلُ (،صحيح والت اإلعاللُ)وجهان(مجعاً ) وفي فعلْ(
مجع "قيو،"ةم "الدمجع "مي "دي٦"ةم.صحيح أيضاً حنو وجاء الت: "حةاج،وح جو".  

  : تنبيهان

 ئق فكان الالَّ.م كما تقد شاذ٧ٌّ بل هو، وليس كذلك.درِطَّ مصحيح التأنّ )ىلَوأَ(ـه بى تعبري اقتض:األول
  : يقولَأنْ

ـوصـحـحـوا فةًـلَـعوف ـي فـقَ       لْـعدذَّـ شت صحـيفَح حـتأنْم ي لّـع  

وقد تقدنقل٨ُم سهيله يف  كالمالت .  

 على الكسرة / بالواو بعدقطْ الن وخف األلفا عدمتم لَ"ةًلَعف" ألنّ "ةًلَعف" "لٌعف"  خالفإنما: الثّاين
خالف ها بِ تصحيح فوجب،التأنيث بسبب هاء فر الطَّنِا عهدعب بِ الواوِصني إىل ذلك حتمض ان٩انساللِّ
"فلع".  

   بـ ووج"انـرضيـي انـاملُعطَي"ـكَ       ا انقَلَبـحٍ يـاً بعد فَتـواو الَمـوالْ[ 

 ـإبعاوٍ بالُ وـدض ـدمـ مأل ـنف      يـا كـو"مولَ  بِذَا"نٍـقـهتـا اعرِف[  

املُعطَيان "ـكَ...والْواو الَماً بعد فَتحٍ يا انقَلَب: ( بقوله١٠ فيه الواو ياًءبلَقْ ت رابعٍ أشار إىل موضعٍمثّ
انيضر١١ أي؛)"ي:إذا وقعت الواو ١٢بعةرأ ف طرقُداً بعد فتحٍ فصاع لبال  ما هي فألنّ ؛ وجوباً ياًءت يه حينئذ

اإلعاللَيعدم نظرياً يستحق في حعليه، وذلك حنو١٣ هولُم : "طَأعيت"،هلُ أص: "طَأعو؛"ت ألنه من "ا طَع
يوطُع"ذَ مبعىن أخفلم ،مهزةُا دخلت الن قل صارتفقُ رابعةً الواو لبياًءت ح موقد .هالً للماضي على مضارع 

                                                
 ).روي(انظر اللسان والقاموس .  الریان ضد عطشان- ١
 .وھي زیادة خاطئة". في"د زیادة  في - ٢
 .وھو تحریف". جواد:"١ في ط- ٣
  ).جوو(انظر الصحاح واللسان والقاموس . المنخفض من اَألرضو. الھواء: الَجوُّ - ٤
 ".اعتلت:" في ط، وص- ٥
  ).دیم( انظر الصحاح واللسان .المطر الذي لیَس فیھ رعٌد وال برٌق: الدیَمُة - ٦
  .١في ط" ھو" لیست - ٧
  .٤٤٨فحة ص - ٨
  ".وخف النطق بالواو بعد الكسرة لقلة عمل اللسان:" في د، وط، وص- ٩
 .من د" یاء" سقطت - ١٠
 .٢/٥٣٥ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ١١
 ".بعةارًا طرف:"د، وط، وص في - ١٢
 .١في ط" ھو" لیست - ١٣

 أ/٣٩٤
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كْ هذا احلُأنّمثيل أفهم بالتماملُ" : كقولك سواء كانت يف اسمٍ، هلا ثابتطَعاني"،املُ" :هلُ وأصطَعفقُ"انو لبت 
ياًءالواو ح على اسمِ املفعولِالً السمِم يف م، ألِ الفاع فكقولكلٍع : "يرضاني"،هلُ أص: "يرض؛"انو ألنه من 

"الرضفقُ"انو لبتياًء الواو ح ا و. الفاعلِ على بناِء املفعولِالً لبناِءمأم "يرضاني"للفاعلِ املبين م الثُّن الثيرا د 
ولك يف ماضيهقَفل: "رضي".  

  : تنبيهان

 ،"انيازغت" :حنو لِاعفَ، ومع تاء الت"اةطَعاملُ" : حنوالتأنيث مع هاء  هذا اإلعاللُبحصتس ي:١األول
  ثبت اإلعاللَ بأنَّ عن ذلك فأجاب اخلليلَسألت": ٢قال سيبويه. ه آخرِ قبلَ ال كسر املضارعأنّ مع "انياعدت"و

  . "ا معهبحص است، مث٣ّ"ياعدن" و،"يازِغن"الً على م ح،"انياعد" و،"انيازغَ" وهو ،هل يف أوالتاء يِءجِ مقبلَ

 وال "وِأْالش" نه مألن ؛"انوأَشي" والقياس ،"انيأَشي" :٥ مبعىن سبق٤"وأَش"هم يف مضارع  قولُشذَّ: الثّاين
   مهزةُ/ عليه دخلت إنْ، نعم.ه عليه مضارعلُمح يف املاضي فيبلَقْ ومل ت، ألجلها ياًءبلَقْ فت قبل الواوِكسرةَ

النقل قلت: "يشئي٧ وكان قياساً أنْ تقولَ يف املبين للمفعول.٦"ان" :انأَيشبالقلب أيضاً" يح الً على املبين م
   ٨.للفاعل

  الواوِإىل إبدالِ) ها اعترِفلَ  بِذَا"نٍقوم"ـويا ك... من ألفإبدالُ واوٍ بعد ضم...ووجب: (وأشار بقوله
مأُن ختي٩. والياءفها األل   

: رتيل، ويف الت"برِوض" و،"عيِوب" : ما قبلها حنوم ينض وهي أنْ، واحدة ففي مسألةف األلنها م إبدالُأما
﴿موا وع رِينه٢٠: ٧سورة األعراف[﴾ام[.   

  :  ما قبلها ففي أربع مسائلَمض ل الياِءنها م إبدالُأماو

 ،"نقيم" :همالُ أص،"رسوم" و،"نقوم" : حنو مجعٍ يف غريِ،ةرركَ م أي غري،ةًدرفْ منةً ساك تكونَ أنْ:األوىل
 : حنوةُكَ املتحرةناك وخرج بالس. ما قبلها واواً النضمامِ الياُءتبل فقُ،"رسأي" و،"نقَأي" نهما مألن ؛"رِسيم"و
"هامي"فإن ها حتصنتكَ حبرتلَقْها فال تفْ وباملُ.إالّ فيما سيأيت بيانه برداملُة غَدحنوةُم : "حضي"فإن لَقْها ال تب 

                                                
 .٤/٣٣٠، وھشا ٢/٥٣٦ انظر مر - ١
 .٤/٣٣٠وھو موافق لنقل ھشا . والنقل فیھ تصرف. ٢/٣٨٦ الكتاب - ٢
  .وھو تصحیف". تغازى، وتداعى:" في د- ٣
  ". شأوا:"٢ في ط- ٤
  ).شأي (اللسانو الصحاح  انظر- ٥
  . وھو خطأ". َیشأیان: " في د- ٦
  .من ط، وص" للمفعول...ُیشئیان : " سقط- ٧
  ".انتھى" في د زیادة - ٨
 .٤/٢١١٨، وھو مستفاد من شرح الكافیة ٤/٣٣٤ أغلب الشرح اآلتي في ھشا - ٩

ب/٣٩٤
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لتحوبغري اجلمعِ.١ها باإلدغامِنِص م يف مجعٍ تكونَ أنْن فإن لَقْها ال تواواًب ،بل ت بلُدالض كسرة٢ً قبلهاةُم  
وإىل هذا أشار بقوله، الياء٣فتصح  :  

)وكْسـي رمـاملَضف مـومـي جقَ     اـعٍ كَمالُ ـ ي"يـهم"نـ ع د معِ ـج"مياـأَه"(  

 بإبدال ففِّاء، فخرمح" أو "رمأح" مجع "رمح" نظري ٥هألن ؛ اهلاءمض بِ"ميه" ":ميه" لُ فأص،٤"اءميه"أو 
ضمفائه كسرةًة ل تما و. الياُءصحإنمل ت بفْ يف املُ كما فعل٦َ ياؤه واواًلْدرألنّ دأثقلُ اجلمع م فْ املُنردوالواو  
  ."اءضيب" أو "ضيأب"  مجع"ضيبِ" "مٍيه"  ومثلُ.النقَ فكان جيتمع ث الياِءن ملُقَأثْ

  : ٧تنبيهات

 على ٩"يطع"ع م وس. وهو شاذٌّ. واواً الياِءبِلْ وقَةم بإقرار الض٨"طوع" ":طائع" يف مجع عم س:األول
  .القياس

 ه، فكانَ عند فيها الوجهان جيوز١٠"سياألكْ" أنثى "ىسوالكُ"ـفاً كص و"ىلَعفُ" أنّه سيأيت يف كالم: الثّاين
  . املذكورلِ األصن يف االستثناء م/ما إىل ما تقدهمض يينبغي أنْ

 "ىلَعفُ"  غريِدرفْ م ما قبلها إذا كانت يف اسمٍ املضمومةَ املفرداكنةَ الس الياَءأنّ ١١كره ما ذحاصلُ: الثّالث
الوصفلَقْ تحتت ذلك نوعان. واواًب  :  

   . وقد مر."نقوم" : حنو الكلمة فيه فاُء ما الياُء:أحدمها

ما الياُء:واآلخر فيه عني الكلمة كما إذا ب نيتم ن "البمثلَ"اضِي  "ب١٢"در.فمذهب :  ويف هذا خالف
  وقلب الياِءةم الض إقرار١٤ ومذهب األخفش. كما فعل يف اجلمع فيه كسرةًةم الض إبدال١٣ُسيبويه واخلليل

ن  كا١٦ ولذلك".ضوب" :، وعلى مذهبه"ضيبِ" : فتقول على مذهبهما.١٥موافَقَته ف املصن كالمِ وظاهر،واواً

                                                
 ".اإلدغام:"١ في ط- ١
 .من د" قبلھا" سقطت - ٢
  .وھو خطأ". فتصبح:"١ في ط- ٣
  .من د" أو ھیماء" سقط - ٤
  ".جمع أھیم فھو" في د زیادة - ٥
 .١من ط" واوًا" سقطت - ٦
 .٥٣٩-٢/٥٣٧ أغلب التبیھات في مر - ٧
 .وھو تصحیف". غوط: غائط:"في دو). عوط(انظر الصحاح واللسان . ي عائٌطإذا لم تحمل الناقة أوََّل سنة ُیحَمُل علیھا فھ - ٨
 .وھو تصحیف". غیط" في د - ٩
 ".األكوس"في د و). كیس(انظر الصحاح واللسان  .كوسى وكیسى:  األكیس ویقال ألنثى. خالف الُحْمِق؛ وھوالَكْیسمن  - ١٠
  ".ِمْن" في د زیادة - ١١
 ."ْیضُب: فتقول: "في ط، وص زیادة - ١٢
 .٢/٣٧١ الكتاب - ١٣
  .٢/٥٣٧، ومر ١/٢٨٠، واالرتشاف ٢/٤٦٩ انظر مذھب األخفش في الممتع - ١٤
  .١٦٠-٩/١٥٦ انظر ما قالھ الشاطبي في موافقة الناظمِ  األخفَش في شا - ١٥
 .وھو خطأ". ذلك:" في د- ١٦

 أ/٣٩٥
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"دكي"عندمها م فُ"  يكونَألنْتمالً حأنْ يكونَ و،"الًع "ف١"الًع.ويتعي أنْ يكونَ عنده ن "فوإذا .  بالكسر"الًع
بنيت "فْمةلَع"م ن "العشي"على مذهبهما قلت : "معيوعلى مذهبه،"ةش : "معوولذلك كانت ".ةش "معيةش" 

عندمها متكونَ أنْتملةًح  "فْمتكونَ وأنْ،"ةلَع  "فْمةلَع."ويتعي تكونَ عنده أنْن  "فْمبالكسرِ"ةلَع .   

واستأَ" :٣ العربِ قولُ:أحدها: ٢ هلما بأوجهلّدعيسب ينالع يسومل يقولوا،"ة : "العوةس"وهو على حد ، 
"أحمرب ياحلُن مرهم قولُ: ثانيها".ة: "بِمعي"،لُ واألص: "مبوعي"ن ،لَقتالض ِس كُ مثّ،٤ إىل الباِءةُمرتالياُء لتصح  

أنّ :ثالثها. هوسيأيت بيانالعني ح كهلا بِم فأُمِ الالَّمِكْح بلَدتالض ألجلها كما أُةُم بلَدمِ الالَّ ألجلِت.   

 إذا ٦"يفض يافض" ن منه، وهي مرذَحا يم ل"ةفَوضم" : العربها قولُأحد: ٥ بأوجه األخفشواستدلَّ
أشفقوح ذ٧ر.٨اعر قال الش:  

٣٢٥ - إذَا ج تكُنـوعـارِي دفَةوضم٩ا ل      ــأُشبى يتح رـمرِيــلُغَ السئْزم اق  

  أنّ، أال ترى د يف املفر/بلَقْ فيه ما ال يبلَقْ ينا اجلمعا وجدألن ؛ على اجلمعِقاس ال يدفر املأنّ :ثانيها
ين املُالواوطَتفَرتلَقْني يبانحنوين يف اجلمعِاَء ي : "ُعتمجع "ي "عات"،لَقْ وال يبانيف املفر حنود : "عتمصدر "و 

"ع١٠".ات   

   .١١خفيفى إىل التع فهو أد املفردن م أثقلُ اجلمعأنّ :ثالثها

وصحح١٢هم أكثرل وسيبويه، وأجابوا عن  اخلليلِ مذهباألوم نلَّ أدبوجهني١٣ األخفشِة : أنّ :مهاأحد 
"مشاذ١٤ٌّ"ةوفَض فال ت بنى عليه القواعد.أنّ : واآلخرأبا بكر الز بيديذكره يف م خترِص١٥ني العم نذوات  

                                                
 .١من ط" ُفْعًال، وأن یكون"وسقط . وھو خطأ". وأن ال یكون:" في د- ١
  .٤/١٣٢، والمساعد ٢/٥٣٨، ومر ٢/٤٦٩ انظر الممتع - ٢
 .اإلبل البیُض یخالط بیاضھا شيء من الشقرة: یُسالِعو). عیس(، والصحاح واللسان ١٢٨ انظر القول في الكنز اللغوي - ٣
 .وھو تصحیف". الیاء"١ في ط- ٤
 .١٥٥-٩/١٥٤، وشا ٤/١٣٢، والمساعد ٢/٥٣٨، ومر ٤٧٠-٢/٤٦٩ انظر الممتع - ٥
 .وھو تصحیف. بالقاف" من ضاق یضیق"و" مضوقة" ورد في األصل - ٦
 .تصحیفوھو ". حدر:"١في طو). ضیف(انظر الصحاح واللسان  - ٧
وكنت إذا جاٌر دعا لمضوفة  أشمر حتى ینصف الساق : " بروایة١/٣٥٨ر الھذلیین ا البیت من الطویل، ألبي جندب الھذلي في شرح أشع- ٨

وھو بال نسبة في إصالح المنطق . ٤/٥٨٨، والمقاصد ٤/٢٨٤، وشرح الشافیة للرضي )ضیف(والبیت ألبي جندب الھذلي في الصحاح ". مئزري
. ھّم نزل بھ وأمر شدید شق علیھ: ومضوفة. ٩/١٥٢، وشا ٢/٥٣٨ورد في مر . ٧/٤١٧، والخزانة ١٠/٨١رح المفصل البن یعیش ، وش٢/٢٤١

  .ھاد في إغاثتھ وعونھ وتفریج ھمھوأشمر حتى یبلغ الساق مئزري كنایة عن الجد واالجت
 .وھو تصحیف". لمضوقة" في األصل - ٩
  ).عتو(انظر الصحاح واللسان . اْسَتْكَبَر وجاَوَز الَحدَّ:  عتا- ١٠
 .وھو تصحیف".التحقیق:" في د- ١١
 .٢/٤٦٩ منھم ابن عصفور في الممتع - ١٢
  .من د" من أدلة األخفش" سقط - ١٣
  .وھو تصحیف". مضوقة" في األصل - ١٤
  .أ/٩٦) ضوف: (ب الثالثي المعتلبا/  حرف الضاد- ١٥

 ب/٣٩٥
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هما  بأنالثّالث والثّاينوعن .  فهو قليلٌ"يفض يافض"ى و رن وم.١اًاعيب ر"ق إذا أشفَافأض"  وذكر،الواوِ
قياسم ارِعضللن صلْ فال يفَت٢. إليهت   

  :  ما قبلها بقوله واواً النضمامِ فيها الياُءلُدب ت ورابعة وثالثة أخرى ثانية أشار إىل ثالث مسائل٣َمثّ

)اواً  وـثْٱوالض ـردر م ـاليـا مـ أُلْ     ىـتـفعف الَم ٱلٍ ـيم ـوقَب ـنا ـلِ ت  

 ـكَتـاِء بم ـان ى"نمقْ"ـ كَ"رـمهرـذَا إذا كَـ كَ"   د"انَـــسعب"ـ صـيهر(  

  بفعل٥ِصتخ وهذا م".!وم ور٤!لُج الروضقَ" : حنو،لٍع ف الم الياُء تكونَ أنْ:الثة هذه الثَّنى مولَفاُأل
التعما أقْ:، فاملعىنبِج ضاه!وما أر هام!مثلُئجِ ومل ي علٍ هذا يف فم تصرإالّ فما ندر م نهم قول: "نهو 
الرلُج،فهو هِ نإذا كان كاملَ"ي الن هي٦لُ وهو العقْ؛ة.   

ك  فإن"ةردقْم"  مثل٩َ"يمالر" ن متبنِي  كأنْ، بنيت الكلمة عليها٨ بتاٍء٧تومٍخ م اسمٍم ال تكونَ أنْ:ةالثّانيو
 لَاسكَت"ـ كم بالض"ياًانوت" :التاء قبل دخول ه أصلَ فإنّ،"ةًيانِو تىانوت" :خبالف حنو ،"ةومرم" :تقول

كَتفأُ،"الًاس بلَدتض متكسرةًه ل تلَسالياُءم م ؛بِلْ القَن املتمكِّه ليس يف األمساِءألن نةما آخ ره واوقبلها ض ةٌم 
   . ا ال اعتدادةٌضها عارِألن ؛ حباله وبقي اإلعاللُ،ةدح إلفادة الوالتاُء  طرأت، مثّةٌمالزِ

 ١٠ اسم املوضعِ"انعبس"  مثلَ"يمالر" ن مينِب ت كأنْ/،ون والن باأللف خمتومٍ اسمٍ الم تكونَ أنْ:الثّالثةُو
  :١١ أمحر يقول فيه ابنالّذي

٣٢٦ - ـأَالَ ييـا دبِالس احلَي ــارانعب      لـأَمـَلَّ عهـى الـلَـا بِالبِـيـلَـمانو  

ك تقولفإن: "رمانو"،لُ واألص: "رمفقُ،"اني لباواً و الياُءت،وس لمتالض ألنّ ؛ةُماألل فال ونَ والن 
يكونانأضعف حاالً م اِء نزِ الالَّالتمةيف الت حنيِصم الطَّن رف.   

  

                                                
 ".بعكس النقل، لكون األخفش جعلھ من الثالثي المجرد: یعني: وعن التواتي.. أراد ثالثیًا مزیدًا فیھ حرف: "٢/٥٣٩ قال المحقق في حاشیة مر - ١
   ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٢
  .٢١٢٠-٤/٢١١٨وانظر شرح الكافیة . ٥٤٠-٢/٥٣٩ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٣
  .وھو تحریف فتصحیف". نضو الرحل:"١ في ط- ٤
 ".یختّص" في د - ٥
 ).نھي( انظر الصحاح واللسان - ٦
 .وھو تصحیف". محتوم:"٢ في ط- ٧
 ".تأنیث" في د زیادة - ٨
 .وھو خطأ. بتشدید المیم" الرّمي:"٢ في ط- ٩
  .٣/١٨٥) سبعان(انظر معجم البلدان . واد شمالي َسَلم:  وقیل.جبل قبل َفلج: وقیل. ھو موضع معروف في دیار قیس - ١٠
، ١/٢٣٣، وأمالي القالي ١٩٨-٣/١٩٧، واألصول ٢/٣٢٢ولتمیم بن مقبل في الكتاب . ، وھشا١٨٨ البیت من الطویل البن أحمر في دیوانھ -  ١١

ویقال . دأب والزم وتمادى: وأمل. ٢/٣٨٤، ٢/٣٢٩، وزھر ٤/٣٣٥ في ھشا ورد. ٤/٥٤٢وألحدھما في المقاصد . ٧/٣٠٢،٣٠٣وزھر، والخزانة 
 .اللیل والنھار: والملوان. خِلق ممزق: ثوب بال؛ أي

 أ/٣٩٦
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]إنْ تـكُـون يـنـعـاً لصلَى وبِالـفَ      اـفـفُع ـذَاكهجـوـيهنـنِ عم ىلْفَـي[  
)كُنإنْ تو(إثْ الواقعةُ الياُء رض م) فصلَى وفُعناً لياع...مهننِ عيهجبِالو لْفَ ( العربِ عنِ:أي) فَذَاك؛)ىي 
 "ىقَوالض" و،"ىسوالكُ" و،"ىقَيالض"و، "ىسيالك" :١"قياألض" و،"سياألكْ" كقوهلم يف أنثى .دوج ي:أي

٢بترديدبني ح ملرِكَّذَه على متارةًه وبني رعاية الز نأُة خىر.   
بقولهواحترز : )وفاًص(عم فُ"ـ ليناًا إذا كانت عطُ"ـ امساً ك"ىلَعطَ"ـ مصدراً ل"ىوبأو امساً "اب ،

لشجرةيف اجلن ةت ٣هالُّظ،فإن ه يتعيلْ قَنا و.ها واواًب٤راءةُ قأم: ﴿طيلَىب هعد[﴾مفَ]٢٩: ١٣سورة الر ٥ةٌاذَّش.  

  : ٦تنبيه
  :  على ضربنيةًفَ صةُع الواق"ىلَعفُ"

 ةٌمسق﴿ إالّ منها عمس ومل ي، الياِءسالمة ل كسرةًةم الضبلْ فيها قَن وهذه يتعي،ةُضح املَةُفَ الص:أحدمها
ضيجم[﴾ىزأي؛]٢٢: ٥٣سورة الن :ج ائيقال،ةٌر : "ضازهقَّ حهي ضيز٧ه"إذا ب خسهو.٨ عليه وجار "مشةٌيي؛"٩ىكَ ح 
  ١٢.هيبكن مك إذا حر"يكح ي١١هتيش يف م١٠اكح" :القَ، يانبكن فيها املَك يتحر:أي

واآلخر :املَ غري حضفُ"هي  و، جمرى األمساِء وهي اجلاريةُ،ةأفْ" "ىلَعالطُّ"ـ ك"لعوالكُ" و،"ىبوىس"، 
  هو مرادبر وهذا الض.١٣"رياألخ" و،"قيضاَأل" و،"سيكْاَأل" و،"بيطْاَأل" :اتثَنؤ م،"ىرواخلُ" و،"ىقَوالض"و

املصن١٤فوهو فيما ذكره فيه م ،خالفل ما عليه سيبويه والنوِحونَي،هم فإنذكروا هذا الض ريف باب ب 
  وظاهر. مصدراً"ىبوطُ" واواً كما يف  الياِءبِلْ وقَةم الض إقرارِن األمساء، أعين ممِكْح فحكموا له بِ،األمساء

كالم سيبويه أنأنّ على  يدلُّالّذيو /. ذلكه ال جيوز فيه غريهذا الض ربم نفَ الصاتأنّ  جمرى األمساِءارٍ ج 
 "لٍكَأفْ" عِم، كما يقال يف ج"رابِ وأكَ،ربأكْ" و،"لاض وأفَ،لضأفْ" :قال في،"لاعفَأَ" على عمجفضيل ي الت"لعأفْ"

وهي الرعأفَ" :ةدلاك."واملصن ففَ ذكره يف باب الصات،وأجاز فيه الوجهني، ونص على أن هما مسموعان 
مالعربِن ،فكان الت عبريالس المم الَ املُ اإليهامِنقي لغرضيقولَ أنْه :  

 ١٥ىلَـتج يمـهن عنِـيهجوـالْ بِاكذَـفَ       الَـعـفْ أَىلَـعفُـاً لـني عنـكُ يوإنْ
                                                

  ). ضیق(انظر الصحاح واللسان . ضاق الرجل؛ إذا بخل: ویقال.  من الضیق؛ وھو ضد االتساع- ١
 ".تردیدًا" في د - ٢
  ).طیب( انظر الصحاح واللسان - ٣
  .٧١ر في شواذ القرآن البن خالویھ أعرابي في مختص إلى  القراءة نسبت- ٤
  ".فشاذ:"في د، وط، وصو. ٥٤١-٢/٥٤٠انظر مر  - ٥
  .٢/٥٤١التنبیھ في مر  أغلب - ٦
 .١من ط" یضیزه" سقطت - ٧
  ).ضیز( انظر الصحاح واللسان - ٨
 .وھو تصحیف وتحریف". خیلى" في د - ٩
  .وھو خطأ". حالك:"١ في ط- ١٠
  ".َمشِیھ:" في د، وط، وص- ١١
 ).حیك( انظر الصحاح واللسان - ١٢
ھو ): خیر(القاموس وفي  .ال ُیَثنَّى وال ُیْجَمع، ألنَّھ في معنى َأْفَعَلو .فالن خیُر الناِس ولم َتُقْل َأْخَیُر: قالت العرب): خیر( في الصحاح واللسان - ١٣

  ".خیارھا: ؛ أيفي بني فالن ُخوَرى من اِإلبل الكرام): "خور(وفي اللسان . أخیر منك
  .١من ط" اد المصنفوھذا الضرب ھو مر" سقط - ١٤
  ".انتھى" في د زیادة - ١٥

  
 ب/٣٩٦
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  لٌـصـفَ

  
  )دلْـا ذَا الْبـ جاً غَالب"تقْوى"ـ كَاٍءـي       دلْ ـى الْواو بـ أَتاًمـى اسمن الَمِ فَعلَ(

   . تكون ياًء وتارةً،ها واواً الم تكونُ فتارةً-  بفتح الفاء-" ىلَعفَ"  المتلَّت إذا اع:١أي

قوا يف ذوات الواو بني  ومل يفر،"ىوشن" : حنوةفَالص، ويف "ىوعد" : حنو يف االسمِتمل واواً س كانتإنْف
  . الصفة واالسمِ

 واواً يف   تبل، وقُ ٣"انيدص" و ،٢"انيزخ" ثا مؤن ؛"ايدص" و ،"ايزخ" : حنو ةالصفَ يف   تمل س  ياءً  كانت إنْو
   .الصفة و بني االسمِقاًر، ف٦َ"ىوتفَ" و،٥"ىورش" و،٤"ىوقْت" : حنواالسمِ

   .لِقَ للثِّ فكان أمحلَفه أخن ذا اإلعالل أل االسمروثوأُ

 كما  ،٩ ملوضع "ايعس" و ،٨ة لولد البقرة الوحشي   "ايغطَ" و ،٧ائحة للر "ايالر" ن لالحتراز م  )باًالغَ( : قال إنماو
صر١٠ بذلك يف شرح الكافية    ح.   ويف االحتراز عن   ا ؛ هذه نظرأم "ر١١ ذكره سيبويه  الّذي ف "اي مـن   ١٢ه وغري 
النحويني أن ةٌفَها ص غلبت   ةُ عليها االمسي لُ، واألص: "رائةٌح ر أي "اي : م ةٌوَءلُمأ و.يباً ططَ"ا مغاي"فاألكثر فيه ض م 

ـ ن مه منقولٌأن فيحتمل ،ملَع فَ"ايعس" أما و.ولعلَّهم استصحبوا التصحيح حني فتحوا للتخفيف      ،١٣اءالطّ فَ صة 
  . "يادص" و،"يازخ"ـك

                                                
 .٤/٣٣٥وانظر ھشا . ٥٤٣-٢/٥٤٢ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١
 ).خزي(انظر اللسان والقاموس . استحیا:  من َخِزَي؛ أي- ٢
  ).صدي(انظر الصحاح واللسان .  من الصدى؛ وھو العطش- ٣
 ).وقي(انظر الصحاح واللسان .  وھو االّتقاء- ٤
 ).شري(انظر الصحاح واللسان . قیمتھ التي یشترى بھا: أيعلیھ شروى الثوب؛ : ویقال. مثلھ:  شروى الشيء- ٥
 .وھو تحریف". قسوى"في د و ).فتو(انظر اللسان . الفتوى: واالسم. یقال َأْفتاه في المسَألة ُیْفِتیھ ِإذا َأجابھ - ٦
 ).روي( انظر اللسان والقاموس - ٧
  ).طغي( انظر الصحاح واللسان - ٨
وفي صب .  إسرائیلينلغة في شعیا اسم نبي من أنبیاء بأن سعیا ) سعي(، واللسان ١٥/١٨٣وذ،ر في المخصص ". شعیا:"في األصل - ٩
 . واد بتھامة قرب مكة:سعیاو". وحكى الدنوشري أن اسم الموضع بإعجام الشین، واقتصر علیھ الحفني. سعیا لموضع باإلھمال فقط:"٤/١٨٤٢

  ).سعي(، واللسان ٢٢٢-٣/٢٢١) َسْعیا(البلدان  انظر معجم . جبل:وقیل
٤/٢١٢١ - ١٠. 
  .٢/٣٨٤ الكتاب - ١١
 .١/٢٩٣، واالرتشاف ١٠٦، والشافیة ١/٨٨، وسر صناعة اإلعراب ٢٦٩، والتكملة ٣/٢٦٦، واألصول ١/١٧٠ انظر المقتضب - ١٢
 ".ھو بفتحھا: وقال ثعلبھو بضم الطاء، : قال األصمعي: "٤/١٥٨ في المساعد - ١٣
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  : ١تنبيه

  أعين يف كون إبـدالِ     ،٤نيحوي الن  وأكثرِ ٣ ملذهب سيبويه   موافق ،٢ ويف شرح الكافية   ، هنا الناظمما ذكره   
 ن الواو م إبدالُ ٦ذَّوش": ٥ فقال التسهيل يف    وعكس . الياء فيها شاذٌّ    وإقرار ،داًرِطَّ م  االسمِ "ىلَعفَ"يف  / الياء واواً 

 امسـاً  "ىلَعفَ" يف  الياِءن م الواوِ إبدالُ اإلعاللِواذِّ شنم": ٧ وقال أيضاً يف بعض تصانيفه،" امساً "ىلَعفَ"ـالياء ل 
ني جيعلون  حوي الن وأكثر":  قال ، مثَّ " الياءُ ، واألصل فيهن  "ىوتالفَ" و ،٩"ىونالع" و ،"ىوقْالت" و ،٨"ىوشالن"ـك

 داًرِطَّهذا م، فأحلقوا باألربعة املذكورة : "الشرالطَّ" و،"ىوغقْاللَّ" و،١٠"ىوو،١١"ىو " الـدعأنّ زاعمـني  "ىو 
 نيبا ي موم":  قال ، مثَّ "ذوذ الش نكثري م اً لباب الت  د الواو س  ن م هذه األواخرِ  لُعى عندي ج  لَو واألَ .الياءأصلها  

اؤها  طَ حتفْ ت ، وهي ولد البقرة الوحشية    ؛"ياغالطَّ" و ائحة، وهي الر  ؛"ايالر" ١٢ تصحيح اذٌّ يائها واواً ش    إبدالَ أنّ
وتضيا"، و معية على األصلِ  ئة اجلا الثّالث فهذه   ، اسم موضع  "س، والت جنهـذا  ".ى بالقياس عليهاذوذ أولَب للش 

  .  واواًل فيها الياُءدب ت مسألة١٤ خامس وهذه املسألة١٣ُ.ةالثّالثاجه ذه ج احتب تعقُّوقد مر. كالمه

  :  بقوله ياًء تقلب فيه الواو أشار إىل موضع خامسٍمثّ

  )ىـ الَ يخفَاًادرـ ن"وىـقُص"ونُ ـوكَ       اـى وصفـاَء الَم فُعلَـسِ جــبِالْعكْ(

   . تكون واواً وتارةً،ها ياًء الم تكونُ فتارةً-  الفاء بضم-" ىلَعفُ"  المتلَّت إذا اع:١٥أي

قوا يف ، فلم يفر١٦"ىصاألقْ"يث أن ت"ايصالقُ" : حنوةفَالص، ويف "ايتالفُ" : حنو يف االسمِتمل س كانت ياًءإنْف
   . الواو كما سبق ذواتن م- حِت بالفَ–" ىلَعفَ"قوا يف  كما مل يفر،ةفَالص و بني االسم١٧ِ ذوات الياءن م"ىلَعفُ"

                                                
  .٢/٥٤٣ التنبیھ في مر - ١
٤/٢١٢١ - ٢.  
  .٢/٣٨٤ الكتاب - ٣
-٣/١٧٧، وشرح الشافیة للرضي ٢/٤٧٩، وإیضاح ابن الحاجب ١/٨٨، وسر صناعة اإلعراب ٣/٢٦٦، واألصول ١/١٧٠ انظر المقتضب - ٤

 .١/٢٩٣، واالرتشاف ١٧٨
٣٠٩ - ٥.  
 .من د" شذ" سقطت - ٦
 .٢/٥٤٣ نقلھ المرادي عن ابن مالك قبُل في مر  بتمامھوالقول. صانیف ابن مالك لم أقف على القول فیما عدت إلیھ من ت- ٧
) نشوى(انظر معجم البلدان .  اسم مدینة بأذربیجان:والنشوى. ولم أقف على مثلھ في المعاجم، وسیأتي الحدیث عنھ في موضع آٍت". اللقوى" في د- ٨
٥/٢٨٦. 
ولم أجد . في النسخ رسم ھذا المثال بعین مھملة فنون: "٤/١٨٤٣وفي صب . ا عدت إلیھ من مصادرولم أقف على مثلھ فیم.  كذا في جمیع النسخ- ٩

: والعّوى.  ٢/٥٤٣ولعلھ تحریف العّوى، كما ورد في مر ". لمودة، فحرره بتاء التأنیث؛ وفسرت بالقھر وباالعنوة: والذي في كتب اللغة...لھ ذكرًا
   .١/٢٩٠، واالرتشاف )عوي( واللسان ،٢/٤٢٥، واللباب )عوي (الصحاحو ،١/٨٧ة اإلعراب سر صناعو ،٢٦٩ التكملة انظر. اسم نجم

 ).طغي(انظر اللسان .  وھو الطغیان- ١٠
 بالغین المعجمة، بمعنى اللغو، وھو ما ال "اللغوى" :والذي فیھ. كذا في النسخ بالقاف، ولم أجد لھ ذكرًا في القاموس وغیره:"٤/١٨٤٣ في صب - ١١

بمعنى البقاء، كما أوردھا الناظم " البقوى"و أحسبھا  تحریف ". إن لم ینتبھ لھ أرباب الحواشيفلعل ما في النسخ تحریف و. من كالم أو غیرهیعتد بھ 
 . واهللا أعلم. ٢/٥٤٣وكما وردت عنھ في مر . ٤/٢١٢١في شرح الكافیة 

  .وھو خطأ". تصحیحا" في د - ١٢
  ".انتھى" في د زیادة - ١٣
  ". امسةخ:"٢ في ط- ١٤
  .٤/٣٣٠وانظر ھشا . ٢/٥٤٤ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١٥
  ). قصو(انظر الصحاح واللسان .  من القْصِو؛ وھو الُبْعد- ١٦
  .وھو خطأ". الواو"١ في ط- ١٧

 أ/٣٩٧
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  :٢اعر قال الش،١اسم موضع "ىوزح" : حنو، يف االسمتمل كانت واواً سإنْو

  رقـقْرـرفَض أَو يتـوى يـاُء الْهـفَم        ى هجت للْعينِ عبرةًزوـ بِحاً أَدار- ٣٢٧

 ".ايلْ العةُجر الدنيقلمتل":  قولك/وحنو، ]٦: ٣٧سورة الصافّات[﴾ الدنياإنا زينا السماَء﴿:  حنوةفَالص يف  ياًءتبلوقُ
 "ايصالقُ" :٥ يقولون ومتيم.لِ به على األصهب، ن٤ استعماالًيحص فَ،ياساً قاذٌّ فش "ىوصالقُ" :٣ني احلجازي  قولُ أماو

  . عند اجلميع٦"ىولْاحلُ" : أيضاًوشذّ .على القياس

  : ٧تنبيه

هـا واواً    الم  إذا كانت  "ىلَعفُ" إنّ :٨هم يقولون إنيف، ف رِص الت ا عليه أهلُ  م ل فخال م الناظمما ذهب إليه    
لَقْتيف االسم دون     ب فَالصوجيعلون   ة ،"حزاظمقال  . اً شاذّ "ىو٩ يف بعض كتبه   الن :"النهـذا   :ون يقولون حوي 

مثّ ، باالسمِ خمصوص   ال ي ون إال بِ لُثِّمفَصةم حضـ أو ب،ة"الدناي"فيها عارِةُ واالمسي أنّ، ويزعمون ةٌض تـصحيح  
"حزىو"كتصحيحِاذٌّ ش  "حيال دليلَ وهذا قولٌ.١٠"ةو على ص حهت.وما قلت ه مؤيدبالد يلِلوم وافقألئم اللُّة غة .

 ١١حكى األزهري  اء وابنِ  عن الفر كيت   السهما قاال أن :" ما كان منالن مثل عوت "الدنو،"اي "لْالعف"اي ه بالياءإن، 
 وبنو  ،"ىوصالقُ"لواو يف    احلجاز أظهروا ا    أهلَ أنّ  إالَّ ه، وليس فيه اختالف   ل أو ة مع ضم  هم يستثقلون الواو  إنف

ـ ةفَالصخبالف  ": ١٢ احلاجبِ  ابنِ  قولُ أماو.  انتهى "".ايصالقُ" :متيم قالوا  ـ "ـ ك الغزت:يعـين  ؛""ىو يـث  أن
 : كما يقـالُ   "ايزالغ" : يقال أنْ ، والقياس ه وليس معه نقلٌ   ند ع ن م هو متثيلٌ ": ١٣ف املصن ، فقال ابن  "ىزاألغْ"
"لْالع١٤"."اي  

                                                
  .وھو تصحیف". خزوى"في األصل ود و. ٢/٢٥٥) حزوى(انظر معجم البلدان . بالدھناء: وقیل. بالیمامة: وقیل. قیل ھو بنجد - ١
، والتاج ١٩١، ٢/١٩٠، وزھر، والخزانة ٥٧٩، ٤/٢٣٦، وشا، والمقاصد ١/٣١١والكتاب ، ٣٨٩لذي الرمة في دیوانھ  البیت من الطویل، - ٢
وھاج ھنا  .٢/٣٨٠، وزھر ٩/١٩١، وشا ٤/٣٣١ورد في ھشا . ٤/٢٠٣، والمقتضب ٨١وھو بال نسبة في الجمل المنسوب إلى الخلیل ). رقق(

:  أي؛ھو الدمع، وأضافھ إلى الھوى : وماء الھوى. دمعة:وعبرًة. رإذا ثا: إذا أثرتھ، ویأتي الزمًا، یقال ھاج الشيء: لشيء وھیجتھھجت ا: متعد، یقال
 .یبقى في العین متحیرًا یجيء ویذھب: ویترقرق. ي إثر بعض؛ وكل متناثر مرفضیسیل بعضھ ف: یرفضو. شق، ألنھ ھو الباعث لجریانھالع
  .٤/١٥٨، والمساعد ١/٢٩٢، واالرتشاف )وقص(، واللسان ٨٥٤حجازیین في نا  انظر قول ال- ٣
  ". استعماًالفصحیح:"١في ط و]".٤٢: ٨سورة األنفال [﴾َوُھْم ِبالُعْدَوِة الُقْصَوى﴿: لوروده في قولھ تعالى: "٤/١٨٤٤ في صب - ٤
   .٤/١٥٨، والمساعد )قصو(، واللسان ٤/٢١٢٢ح الكافیة  انظر قول تمیم في شر- ٥
 .٤/١٥٨، والمساعد ١/٢٩٢، واالرتشاف ٣٠٩التسھیل وانظر اتفاقھم على شذوذه في ). حلو(انظر الصحاح واللسان  .نقیض الُمرَّى: الُحْلوى - ٦
 . وھو خطأ. بفتح الحاء" الَحلوى: "٢في طو
 .٥٤٥-٢/٥٤٤ التنبیھ في مر - ٧
، والمساعد ١/٢٩٢ف ، واالرتشا٣٠٩، والتسھیل ٢/٤٨٠اح ابن الحاجب ، وإیض١/٨٨، وسر صناعة اإلعراب ١/١٧١المقتضب  انظر - ٨
٤/١٥٨.   
، وشرحھ التسھیل ٢/٥٤٤والقول بتمامھ نقلھ المرادي عن ابن مالك قبُل في مر .  لم أقف على القول فیما عدت إلیھ من تصانیف ابن مالك- ٩
٢/١٠١٢.  
  ".وإنما لم یدغم ألنھ اسم موضوع ال على وجھ الفعل: عن الجوھري) حیو(وفي اللسان والتاج . اسم علم:  حیوة- ١٠
حكى األزھري عن : ولعل صواب العبارة. والقول البن السكیت وحده بروایة الحراني، وفي النقل تصرف. ٢١٩-٩/٢١٨ )قصو( تھذیب اللغة - ١١

قة الناظم لمذھب الفراء وابن السكیت في المساعد وذكرت مواف. ٢/٥٤٥والحكایة بتمامھا ذكرھا المرادي قبُل في مر .. الحراني عن ابن السكیت
صنف في اللغة والتفسیر وعلل . واألزھري ھو محمد بن أحمد بن األزھر، أبو منصور، إمام جلیل، لغوي مشھور، حجة فیما یقولھ وینقلھ. ٤/١٥٨

  .٥/٣١١، واألعالم ٢٥٣-٢٥٢انظر البلغة . ھـ٣٧٠توفي سنة ). تھذیب اللغة: (القراءات والنحو كتبًا نفیسة، منھا
  . ١٠٦ الشافیة - ١٢
والكالم في  .٢/١٠١٣  للمرادي التسھیلشرحو ،٢/٥٤٥ مر  فيابن الناظمقول و. أ/٣١ لب في الرد على تصریف ابن الحاجبغیة الطاب - ١٣

 . في سیاق حدیٍث ألبي حیان١/٢٩٢االرتشاف 
  ".انتھى" في ط، وص زیادة - ١٤

 ب/٣٩٧
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  لٌـصـفَ

  
]سـإنْ يـابِـكُنِ السم ـقياوٍ وو ا ـن     وـاتالَـص مـ و ن ـعوضٍ عاـرِيـر   

  ]ماـد رسـا قَـر مـذَّ معطًى غَيــوش      اـدغمـن مـبـلـواو اقْـ الْاًءـيـفَ  

 هـذا   :١أي)  الْواو اقْلبن مـدغما    فَياًء...صالَ ومن عروضٍ عرِيا   اتو...إنْ يسكُنِ السابِق من واوٍ ويا     (
موضع سادس  لَقْ تب  وهو أنْ   ياءً  فيه الواو ، هي والياءُ   تلتقي    يف كلمـة ،       ـ  أو مـا هـو يف ح   الكلمـة  مِكْ

 ذلك فيما مثالُ.  يف الياء الياِء إدغامكوناً، وجيب حينئذ   ذاتاً وس  لٌ متأص ن منهما ساك  قابِ والس ٢،"يملسم"ـك
تقدفيه الياءُ  مت  :"سيو ،"د "ميأصلهما "ت ،: "سوِيو ،"د "موِيه ومثالُ ".ت/ فيما تقد مت ـ ":  فيه الـواو  ،"يطَ
  . "يولَ" و،"يوطَ" :، وأصلهما"تيولَ" و،"تيوطَ" ، مصدرا"يلَ"و

 مل يل  إنْصحيح  وجيب الت ـا ك تقي"زيإنْ وكذا   ".ونت  كانا م كلمتني حنو  ن : "يدع و ياسو ،"ر "يرم ي واعد." 
  ابِأو كان السق  منهما م تحغَ" و ،"يلوِطَ" :كاً حنو روري"،  الذَّ  أو عارض حنو ات : "روةي" م ـ خ ـ ؤر" ففَّ ةي" ،

ـ  ،"يوقَ" : حنو كون الس ض أو عارِ  ٣،"عايب" ألف   ن م لٌده ب واو إذ   "عيِوب"، و "انود" :هلُ إذ أص  "انويد"و  إنّ ف
مثّ،أصله الكسر كِّ سل نخفيفلت،قال يف  كما ي"علم:" "لْعم".  

  : ٤تنبيه

 علـى  ر يف تـصغري مـا يكـس    ال يكونَ وهو أنْ،٥ عليه هناهنب آخر مل ي  شرطٌ  املذكورِ لوجوب اإلبدالِ 
"فَمفنحو"لاع ،: "جدو،"لو "أسدو"للح يحنو اإلعالل٦ُهتصغري جيوز يف ،ة : "جدأُ" و،"ليسوهو القياس"دي ،، 
والتحنو صحيح : "جدأُ" و ،"لوِيسدوِي" ح م الً للت  ا .كسريصغري على التأم "أسدو" ـ أُ" :ة فتقول فيه  فَ ص سال  "دي 
   ".دوِاسأَ"ع على مجه مل ي ألن؛غري

                                                
 .٤/٣٣١ أغلب الشرح اآلتي في ھشا - ١
 .من د" كمسلمي...أو ما ھو في حكم" سقط - ٢
  .من د" بایع...وبویع" سقط - ٣
  .٤/٣٣٢، وھشا ٢/٥٤٦التنبیھ مستفاد من مر  - ٤
  .٢١٢٤-٤/٢١٢٣ ونّبھ علیھ في شرح الكافیة - ٥
 ".مصغره:" في د، وط، وص- ٦

 أ/٣٩٨



 

460 
 

  : ١وذلك ثالثة أضرب) وشذَّ معطًى غَير ما قَد رسما(

ضرأُ ب لَّع  ومل ي ستوف روطَ الش، كقراءة  إنْ﴿: ٢هم بعض  للر متكُن نَ يوربعباإلبدالِ ]٤٣: ١٢يوسفسورة  [﴾ا ت ،. 
اط٣ِّهموحكى بعض ر٤ه علىادلغة .   

وضربص ححنو،ائها مع استيف٥ح : "ضي٦"نووهو الس ،نوكَ الذَّرور ،"يوأَم يوو٧"م ،"علْى الكَوبع وةًي" ،
  . ٨"ةوي حنب اُءجر"و

وضرأُب بلَدواواً وأُ فيه الياُءت دغمتحنو، فيها الواو  :"علْى الكَوبع و"ةًو ،"هون ه٩واملُنِ ع رِكَن" . 

                                                
 .٤/٢١٢٤ وھو مستفاد من شرح الكافیة .٩/٢٢١شا نقلھ ، و٣٣٢-٤/٣٣١ھشا كرره  .٨٥٦-٨٥٥ نا الشرح اآلتي فيأغلب  - ١
 .٦/٢٨١في البحر المحیط   ھي قراءة أبي جعفر - ٢
، والمساعد ١/٢٨٩، واالرتشاف )رأي(، وتھذیب اللغة واللسان ٢/٣٦القرآن للفراء انظر معاني . إذا ُخّفف" رؤیا" حكى الكسائي اإلدغام في - ٣
 ".ھكذا یظھر. مما واوه بدٌل من ھمزة" الریا"اإلبدال في نحو : أي.." حكى بعضھم: "قولھ: "٤/١٨٤٦ي صب  وف.٤/١٥٣
  ".في" في د- ٤
  .وھو خطأ". صحیح:"١ في ط- ٥
 .وھو خطأ. بكسر الواو" ضیِون ":ل وردت في األص- ٦
 ).یوم(انظر الصحاح واللسان . شدید:  أي- ٧
 ، وھوكلالم استكتبھ سلیمان بن عبد. من الوعاظ الفصحاء العلماءھو  . شیخ أھل الشام في عصره، أبو المقدامرجاء بن حیوة بن جرول الكندي، - ٨

  .٣/١٧األعالم و ،٥/١٧٠ حلیة األولیاء انظر. ھـ١١٢توفي سنة .  بن عبد العزیز؛ إذ كان مالزمًا لھ باستخالف عمریھالذي أشار عل
؛ ألن ّيُنُھ: والقیاس. نون، وتشدید الواوبضم ال]: "٢/٣٨٢زھر[قال المصرح : "١٨٤٧-٤/١٨٤٦ صب وفي.  النون بضم"ُنُھّو: " في األصل- ٩

: یؤیده أنھ یقال على القیاسو. بفتح الفاء" َفعول"، فھو على "الناھي"والوجھ عندي أنھ بفتح النون، مبالغة ....ھـ.ا" النھيُنُھوي؛ ألنھ ُفُعول من: أصلھ
وانظر سر صناعة  ."]٢/٣٨٢حاشیة العلیمي على زھر [ ما یؤیدهثم رأیت في كالم یس. ]نھي [كما في القاموس. المعروف عن المنكر أمور بّونََُھ

  .٣/٢١٤، وشرح الشافیة للرضي )نھي(، والصحاح ٢/٥٨٩اإلعراب 
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  :يها بقولهت أخن إىل إبدال األلف م أشارمثّ

)اوٍ ـمو ٱني ـاٍء بِـوحـتأُـرِي كلْـص      ٱاً ـفـأَلـبلْ بـدـعفَت ـدصتلْـحٍ م(  

  :ر عش أحدفاً بشروط الواو والياء أل جيب إبدالُ:١أي

   .لسكوما "عيالب" و،"لوالقَ"ا يف ت فلذلك صح،اكَ يتحرأنْ: األول

:  ويف،٣"مأَوت" و،٢"لأَيج"ي فَفَّخ م"موت" و /،"ليج"ا يف   ت ولذلك صح  ،ةًهما أصلي  حركت  تكونَ  أنْ :الثّاينو
 تنسوا الْفَـضلَ  والَ﴿، ]١٨٦: ٣آل عمرانسورة [﴾لَتبلَونَّ في أموالكُم وأنفُِسكُم﴿، و ]١٦: ٢البقرةسورة  [﴾اشتروا الضالَلَةَ ﴿

كُمني٢٣٧: ٢البقرةسورة [﴾ب[.   

   ".روالس" و،"لياحل" و،"ضوالع"ا يف ت ولذلك صح، ما قبلهماحتفَن ي أنْ:الثّالثو

   ".ديز يدج ورم عنَّإ"ا يف ت ولذلك صح،٤هما يف كلمت: أي،ةًلَصت م الفتحةُ تكونَ أنْ:الرابعو

ـ " : قلت فيه  "يمالر" و ،"وزالغ" ن م ٥"علَبِط"  مثلَ تيناً، فلو ب  هما أصلي صالُ ات  يكونَ  أنْ :امسواخل  ،"وٍزغُ
 :لُ إذ األص  ،ف بسبب حذف األل   ض ما عارِ   الفتحة الَص ات فاً ألنَّ  أل  والياءُ  الواو بلَقْ منقوصاً، وال ت   "يٍمر"و
   ".طبِالَع" :هلُ أص"طاًبِلَع" ألنَّ ؛"يايِمر" و،"ياوِزغُ"

 وإىل  ،ني كانتا الم  إنْ ةٌددش م  و ال ياءٌ   فهما أل  ال يلي   وأنْ ،نيين كانتا ع  إنْ ما بعدمها    ك يتحر  أنْ :السادسو
  : هذا أشار بقوله

]ـإنْ حالت كـريـال إنْ سكَكِّـو ـنْف      ـالَلَ غَـإعرِ الالَّمِ ـيهكَـوالَ ي ـيْف   

 ـإعا بِـالَلُهــسـنٍ غَـاكـيـرِ أَل ف     ي اٍءـأوشــ التيـدهيف ـدأُل ـا قَدف[  

رِ ساكنٍ غَيإعالَلُها بِ...يرِ الالَّمِ وهي الَ يكَفْإعالَلَ غَ...وإنْ سكِّن كَفْ(، ابع الت: أي؛)إنْ حرك التالي(
فاٍء...أَلي أوفأُل ا قَدهيف ديدشالت (،ولذلك صح تالع يف حنوني : "بغَ" و،"يلوِطَ" و،"انيو،"وري "خورقن"، 
 ،"اعب" و ،"امقَ" يف   ني الع تلَّع وأُ ".يوِتفَ" و ،"يوِلَع" و ،"انوصع" و ،"انيتفَ" و ،"اوزغَ" و ،"ايمر" :٦ يف موالالَّ

                                                
 .٥٤٩-٢/٥٤٧وھو مستفاد من مر . ٣٣٧-٤/٣٣٦ أغلب الشرح اآلتي في ھشا - ١
 ).جأل(الصحاح واللسان انظر . الضبع:  الجیأل- ٢
 ".حیل، ویوم مخففي أحیل، ویوؤم": في د - ٣
 ".كلمتیھما:" في ط، وص- ٤
 .وھو تصحیف". علیط" في د - ٥
  ".نحو" في ط، وص زیادة - ٦

 ب/٣٩٨
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 وال  ف إذ ليس بعدها أل    ،١"بكَى" و ،"ىمر" و ،"اعد" و ،"ازغَ" : يف م ما بعدها، والالَّ   ك لتحر ؛"ابٍب" و ،"ابٍن"و
همـا  كني لتحر فَا أل تبل، فقُ "ونَوحمي" و ،"نَويشخي" :همالُ وأص ،"نَوحمي" و ،"نَوشخي"، وكذلك   ةٌددش م ياٌء

ـ  ،"نَوص ع امقَ" :ى به سم م "اصع"ني، وكذلك تقول يف مجع      ناكا للس تفَذ ح  مثَّ ، ما قبلهما  تاحِوانف لُ واألص: 
"عصوفُ فَ ،"نَوبه ما ذُ   لَع كر.    وعلى هذا لو ب نيت م ن "الرو ،"يم "الغمثلَ "وِز  "عكَنقلت "وتب  :"ت رـويم"، 
 ،سِباللَّ  ن أم٢ ذلكلَ، وسهنِاك السالقاةما لفَذ وح،ابل قُ مثّ/،"توووزغَ" و،"توييمر" :لُ واألص،"زووتغَ"و

وا قبـل   حح ص إنما و .داً إىل تصحيح هذا لكون ما هو فيه واح        ٣هم وذهب بعض  ".تولُعفَ"إذ ليس يف الكالم     
األلف  والياء املشد دة هم لو أَ   ألنوا قبلَ لُّع األلف  الجتمع ألفان ساكنان ،فت ذَحـ  فيحصلُ، إحدامهاف  يف سب اللَّ
ه  ألن ؛سب فيه على ما فيه لَ     سب ما ال لَ   لَم وح .دى هو أم للمفر    للمثن ىرد وال ي  ،"ىمر" ه يصري  ألن ؛"ايمر: "حنو

ما و. بابهنحنوأم : "وِلَعفألنَّ"ي ه يف موضعٍ واوت ب٤ فيه األلف واواًلُد .  

ال تكونَ أنْ:ابعوالس إحدامها ع فَ"ـيناً لأفْ" الوصف منه على الّذي "لَعلع."   

  : بقولهني اإلشارةُطَر، وإىل هذين الشلِع هذا الف عيناً ملصدرِ ال تكونَ أنْ:امنوالثَّ

]صـوح ـ عـيـ فَ نفَ  لٍـعـوـفْأذَا        الَـعـكَ  لٍـع"ـأَغْيد"و "الَـأَحو"[  

 : أي ؛)فْعلٍأذَا   (،"لَوِح" و ،"ديِغَ" : أي حنو  ؛)وفَعالَ (،"لواحلَ" و ،٥"ديالغ" : أي حنو  ؛)وصح عين فَعلٍ  (
 صاحب وصأفْ" على   فـكَ (،"لع"دأَغْي" الَ" ووما و .)"أَحإن زِ التم تصحيح  الف يف هذا ا   لِع  لباب حالً علـى   م

   .صحيح عليه يف التلِع الف مصدرلَم وح،ه مبعناه ألن؛"روأع" و،"لوأح" : حنو،"لعأفْ"

ا أفْ ذَ( : بقوله واحترزلٍع( م حنو ٦ن : "خف ،"اف فَ"ه  إنأَ" بدليل   ، بكسر العني  "لَعمألنَّ  واعتلَّ ،"ن  الو صف 
   ٧".لعأفْ" على  ال،"فائخ"ـ ك،"لاعفَ"منه على 

والتاسع  وهو م ختال تكونَ   أنْ : بالواوِ ص  افْ"ـيناً ل  عتلَع" الِّ الد   ـ فَ على معىن الت ـ  : أي ،لاع الت شك يف  ار
  : ة، وإىل هذا أشار بقولهية واملفعوليلاعالفَ

]إِنْ يـبِـون ـفَـتلٌ ـاعـمعلْ ـنِ افْت      يالْعـواوو ن ــسمـلت لَمو ـتلّـع[  

                                                
 ".تَال:" في د، وط، وص- ١
 .في د" ذلك" لیست - ٢
  .٢/٥٥٠، ومر ١/٢٩٦، واالرتشاف ٣١٠ انظر التسھیل - ٣
  .٥٥٠-٢/٥٤٩ انظر ماسبق في مر - ٤
 ).غید( انظر الصحاح واللسان .والمیالن من النعمة النعومة: الغید - ٥
  ".عن" في د - ٦
  .٢/٥٥٠ الكالم السابق مستفاد من مر - ٧

 أ/٣٩٩
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) بِنإِنْ يلٌ  ( يظهر   : أي ؛)وفَاعلْ تعنِ افْتم... اوو نيالْعلّ   وعت لَمو تملافْ" إذا كان    :١ أي ؛) ستلَع" واوي  
مبعىن   نيِالع "فَتلاع" ص حح ح الً على   م"فَتحنـو  ، لكونه مبعناه  ؛"لاع : "ـ اج توو ،"وار "ازدـ و مبعـىن  ؛"واج : 
"تجاوو،"وار "تزاوواج".  

 : حنـو ،قاًلَطْه م إعاللُ جيب/هإن ف،"لَاعفَت" ال مبعىن "لَعتافْ"  يكونَ أنْن م)لٌاعفَ ت نبِ ي إنْو( :واحترز بقوله 
"اختمبعىن "واان "خو،"واان "اجتىن ع مب"وااز"ج٢"وااز.   

 ،"واازتام" : حنو،لِاعفَ على الته ولو كان داال إعاللُه جيبإن ف،ينه ياًء ع تكونَ أنْن م) واونيوالع( :وبقوله
 أشـبه    الياءَ  ألنَّ ؛"وافُايست" و ،"واعايبت" و ،"وازايمت" :، مبعىن ٣يوفوا بالس بار تض : أي ؛"واافُتاس" و ،"وااعتاب"و

باأللف مالواوِن ،فكانت ٤ منها باإلعاللِ أحق.   

ال تكونَ أنْ:والعاشر إحدامها م لُتةًوحبرف وإىل هذا أشار بقوله، هذا اإلعاللَ يستحق  :  

]حإِنْ لـوفَيـرنِ ذَا االـعـالَلُ استحْق       حلٌـصأَو كْ حعقَـو ـسي ـدـحْق[  

)   نِ ذَا االفَيرحإِنْ لالَلُوع تاس حْلٌ ...قأَو حح٥ أي ؛)ص:  إذا اج تمع  يف الكلمة  ح ـ ر ـ ا ع فَ  أو  ، واوان ؛ةلَّ
 ؛ إحـدامها  تصحيحِن مد ما قبله فال ب كه وانفتاحِ  ألفاً لتحر  بلَقْ ي  أنْ  منهما يستحق  لٌّ وكُ ، أو واو وياء   ،ياءان
   .غيري الت حملُّفر الطَّإلعالل ألنَّ با أحقر واآلخ. يف كلمة إعالالن جيتمعلئالَّ

احلَ" : الواوين حنو  فاجتماعىو" مصدر  "وِحي"  إذا اس واحلَ" ألف    على أنَّ   ويدلُّ .٦دىو" م قَنلـ ةٌب ع واوٍن  
   .٧"اءوح" :هثنؤ، ويف م"وح" ":ىوأح" ويف مجع ،"انووح" :اهنثَهم يف مقولُ

احلَ" :ين حنواَء اليواجتماعاي"ل لغي٨ت،هلُ وأص: "حيألنَّ؛"ي ه  تثنيت"حييأُ فَ،"انلَّعةُالثّاني  الياُءتل ما تقدم.   

اهلَ" : حنو الواو والياِءواجتماعىو"،هلُ وأص: "هوأُ فَ،"يلَّع٩. الياُءت   

  

                                                
  .٢/٥٥١ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١
  ".اختان بمعنى خان، واجتاز بمعنى جاز: " في د، وط، وص- ٢
 ).سیف( انظر الصحاح واللسان - ٣
  . دمن" فكانت أحق باإلعالل منھا" سقط - ٤
 .٥٥٢-٢/٥٥١ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٥
  ).حوو( انظر الصحاح واللسان - ٦
 .وھو خطأ". حوي" في د - ٧
 ). حیي( انظر الصحاح واللسان - ٨
 ".َیھا أِلٌف؛ ألنَّ المستحقَّ لإلعالل ھو الواُو، وإعالُلھ ُمْمَتِنٌع ألنَّھ الٌم َوِل"َحَیَوان: "ولذلك ُصحَِّح في نحو: "في ط، وص زیادة - ٩

 ب/٣٩٩
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بقوله وأشار ) :  ْقحي قَد كْسعو ( إىل أن ما أُ ه ربلَّع  فيما تقد لُ ماألو وص حغَ" : كما يف حنو   ،الثّاين حةاي"، 
غَ" :هالُأصيأُ،"ةي لَّعولَ اُأل الياُءتى وصحةُالثّاني تالثّاني  ذلك كونُلَ، وسهةطَ مل تقع غَ"  ومثلُ.فاًريف ذلك "ةاي 
 .٢ان أيضاً كَّطح والد  وهي الس  ؛"ةايطَ" و .١ عندها يوِثْيه فَ تاعاعي عند م  ها الر  يضع غار ص  وهي حجارةٌ  ؛"ةايثَ"

 الوجوه   وهذا أسهلُ  ،ةالثّاني  إعاللُ  إذ القياس  ،ذوذاً ش ني الع تلَّع فأُ ،"ةييأَ" :هالُ أص ٣ عند اخلليل  "ةآي"وكذلك  
 .اكنة الـس   الياءِ  فيلزمه إعاللُ  - وىل بسكون الياء األ   - /"ةييأَ" :ها أصلُ :٥ قال ن م أما. ٤التسهيلكما قال يف    

وم٦ قال ن: آيِ" :هالُ أصفَ" على وزن    "ةيةلَاع"  العني لغريِ   فيلزمه حذف  بٍوجِ م. وم ـ يِأَ" :أصـلُها : ٧ قال ن ةي" 
   .فاًل ال أ ياًء"ةمئأَ" مهزة  بدليل إبدالِ العكس واملعروف، على اإلدغامِ اإلعاللِ فيلزمه تقدمي٨"ةقَبِن"ـك

  :  باألمساء، وإىل هذا أشار بقولهص ختته زيادةٌرا آخميناً ل ع ال تكونَ أنْ:واحلادي عشر

)عـوـيم ـنقَـا آخ هـرزِي ـدم اـد       ساال صخاجِـيو ـمسأَنْ ي ـباـلَم(  

 ه زيـادةٌ  رِا يف آخ  ميناً ل هما ع ون ما قبلهما كَ   هما وانفتاحِ ك ألفاً لتحر   الواو والياءِ   قلبِ ن م عنمه ي  أن :٩يعين
تخ؛ األمساءَ ص ألن   ه بتلك الزيادة ب عد ش بهبِ ه   يف اإلعاللِ  لُما هو األص ،  وهو الف ـ " :، وذلك حنو  لُع جنالَو"، 
ـ  ١٢"اناهم" و ،١١"انراد" : حنو ،١٠اًاذّ ش د ع الع م وعِ هذا الن  ن وما جاء م   ".نالَيس"و هما، وقياس: "دوانر"، 
  .١٥ سيبويه وهو مذهب،األولُ حيح والص. هو القياس اإلعاللَ فزعم أن١٤ّد املربف وخالَ.١٣"انهوم"و

  

  

  
                                                

 . إلى الغنم َلْیًال یھتدي بھا َعَلمًا باللیل للراعي إذا رَجعحجارٌة ُترَفع فتكون: الثاَیُة أن وورد. لم أقف على المعنى المذكور فیما عدت إلیھ من معاجم - ١
  والتاجواللسان انظر الصحاح .ُتْلقَي علیھا َثْوبًا فَتْسَتِظلُّ بھ أن َتْجَمع بْیَن ُرُؤس َثالِث شَجراٍت أو َشِجرَتْیِن ف:الثایةو. مأواھا: وثایة الغنم واإلبل

  ).ثوي(
  ).طیو(، واللسان )طوي( انظر الصحاح - ٢
 .١/٣٠٠، واالرتشاف ٣/١١٨، وشرح الشافیة للرضي ٢/٥٨٣، والممتع ١/١٥١، والمقتضب ٣٨٩-٢/٣٨٨ انظر مذھب الخلیل في الكتاب - ٣
  بل قول الفراء،وھذا لیس قول الخلیل". َفْعَلة"على وزن " أْیَیة: " إلى أن أسھل الوجوه كون أصلھا٣١٠ي التسھیل   الصواب أن ابن مالك ذھب ف- ٤

  .٢/٣٨٨، وزھر ٤/١٦٨وانظر المساعد . كما سیأتي
 وذكر .٩/٢٢٤ وشا، ٤/١٦٨والمساعد ، ١/٣٠١، واالرتشاف ٣/١١٨، وشرح الشافیة للرضي ٢/٥٨٣ نسب القول إلى الفراء في الممتع - ٥

 وشرح ،١/٣٠١االرتشاف ، و١/٣٧٩، ومشكل إعراب القرآن ٢/٦٦٩وفي سر صناعة اإلعراب  .٢/٣٨٨سیبویھ القول دون نسبة في الكتاب 
 .علمواهللا أ". َفَعَلة: "عنده وزنھا" آیة"صّرح بأن ٢/١٨٩ في الكتاب  أن سیبویھغیر.  القول لسیبویھنسب ،٩/٢٢٤ وشا ،٢/١٠٢٠التسھیل للمرادي 

 .١/٣٠٠، واالرتشاف ٣/١١٨ للرضي ، وشرح الشافیة٢/٥٨٣والقول منسوب لھ في الممتع . ١٦٦ ممن قال بذلك الكسائي في معاني القرآن - ٦
، ٢/١٠٢١وشرح التسھیل للمرادي ، ١/٣٠١وانظر القول في االرتشاف . ١/٣٧٩ نسب القول إلى بعض الكوفیین في مشكل إعراب القرآن - ٧

 . ٤/١٦٩ والمساعد ،٤/٣٣٧وھشا
  ).نبق( انظر الصحاح واللسان  الِسدِر شجِرھو َحْمُلو ؛الَنِبِق واحدة - ٨
  .٥٥٣-٢/٥٥٣ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٩
  .٣/١٠٦وشرح الشافیة للرضي ، ٢٩٤-٢٩٣والمنصف ، ٢٦٧والتكملة ، ٣/٣٠٩ انظر األصول - ١٠
 ).دور(انظر اللسان والتاج . اسم موضع:  داران- ١١
 ". ھامان"في د و). موه(انظر اللسان والتاج . اسم علم: ماھان - ١٢
 ".ھیمان" في د - ١٣
  .٢/٣٩٠، وزھر ٤/١٦٥والمساعد ، ٢/٥٥٣، ومر ١/٢٩٨، واالرتشاف ٣/١٠٦ انظر مذھب المبرد في شرح الشافیة للرضي - ١٤
  .٢/٣٧١ الكتاب - ١٥

 أ/٤٠٠
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  : تنبيهات

 ،ها تلحق املاضي ألن ؛"لعفَ"  صورة ه عن ها ال خترج   ألن ؛صحيح يف الت  ةربتع م  غري التأنيث تاء    زيادةُ :١األول
فال يثبت بلحاقها مبايالَقَ" : يف حنوةٌنو،٢"ة "باعا و.٣"ةأمتصحيح  "حو،٤"ةكَو "خوفشاذ٥ٌّ"ةن ٦اقِفَ باالت.  

 ةٌعانِها م إىل أن٩، فذهب املازين٨ّ وهو اسم ماء؛"صورى" : املقصورة يف حنوالتأنيث يف ألف فلتاخ: ٧الثّاين
ماإلعاللِ ن ١٠ وذهب األخفش  .ها باالسمِ  الختصاص  إىل أن   ها ال تمن؛ اإلعاللَ ع ألن     ها ال خترجه عن شبه الف لِع 

 فلو  .قاس عليه  ال ي  ، وعند األخفش شاذٌّ    مقيس  عند املازينّ  "ىروص"  فتصحيح ".ىلَعفَ"فظ مبرتلة   لكوا يف اللّ  
نِبمثلُ ي  ها مالقَ" نقَ" : رأي املازينّ   لقيل على  "لووقد ".ىالَقَ" :، وعلى رأي األخفش   "ىلَو / طَ اضرب  اختيـار  

اظم يف هذه املسألة   الن :سهيل يف   فاختار١١الت ١٢ه األخفش، ويف بعض كتبِ   مذهبوبـه جـزم    املازينّ مذهب ،
الشما ذهب إليه املازينّواعلم أنَّ. ١٣ارح ١٤ سيبويه هو مذهب .  

   :ن آخرانبقي شرطا: ١٥الثّالث

 واحترز بـه    .لُّع ال ي   حرف ن بدالً م   العني  ال تكونَ  أنْ: ١٧ وشرح الكافية  ،١٦التسهيل وذكره يف    :أحدمها
  :١٩اعر قال الش، اجليمن ملٌد ب الياَءوا ألنَّلُّع فلم ي،١٨"ةريش" ":ةرجش"عن قوهلم يف 

  راتـيــن شـن اللَّه مـدكُـأَبعـفَ      ىلٌّ والَ جنـن ظن فيكـ إذَا لَم يكُ- ٣٢٨

                                                
 .٢/٥٥٣التنبیھ األول في مر  أغلب - ١
  ).قول(انظر الصحاح واللسان .  الَقْوُل الفاشي في الناس: والقالُة. والقاُل في موضع قائل،القالُة بمعنى قائلٍةوتكون . جمع قائل:  القالة- ٢
  ).بیع(انظر اللسان والتاج . جمع بائع:  الباعة- ٣
  ). حوك(انظر الصحاح واللسان . جمع حائك:  الحوكة- ٤
 ).خون(لسان انظر الصحاح وال. جمع خائن:  خونة- ٥
  .٩/٢٧٧، وشا ٢/٥٥٣، ومر ٤/٢١٣٣ وشرح الكافیة ،٢/٤٦٥الممتع و ،١٢٤-١/١٢٣ الخصائص  انظر- ٦
 .٥٥٤-٢/٥٥٣ التنبیھ الثاني بتمامھ في مر - ٧
  .٣/٤٣٢) صورى(، ومعجم البلدان ١٥/١٩٧ انظر المخصص .واد في بالد ُمزینة قریب من المدینة: وقیل.  وھو قرب المدینة- ٨
  .٢٩٢انظر مذھب المازني في المنصف  - ٩
  .٢/٣٩٠، وزھر ٩/٢٧٢وشا ، ١٦٧-٤/١٦٦وعق ، ٢/٥٥٣، ومر ٤/٢١٣٤، وشرح الكافیة ٣١٠ انظر مذھب األخفش في التسھیل - ١٠
٣١٠ - ١١. 
 وفي .٤/١٦٦لمساعد ، وا٢/٥٥٣مر ، و٢/١٠١٩شرح التسھیل للمرادي نقل عنھ في وكذا .  لم أقف علیھ فیما عدت إلیھ من تصانیف ابن مالك- ١٢

 أن یرید بالذي یخّص االسم ما یخرج بھ عن مشاكلة لاظم من ھذین المذھبین؛ فإنھ محتموینظر ھھنا ما الذي یحتملھ كالم الن: "٢٧٣-٩/٢٧٢شا 
في آخر االسم كاأللف في آخر فإن ألف التأنیث ال یخرج بھا االسم عن المشاكلة اللفظیة، إذ األلف . الفعل لفظًا فقط، فیكون مذھبھ مذھَب أبي الحسن
ویحتمل أن یرید ما یخص االسم في نفسھ بحیث یكون غیر الحق للفعل، وإن كان في الفعل ما ھو . الفعل، فقد حصل ما یوجب اإلعالل دون ما ینفیھ
ھا تحصل في الجملة ال في اآلخر ، فلم یعتبر مجرد المشاكلة فإن)ما آخره قد زید ما یخص االسَم: (على صورتھ، وھذا أظھر في كالمھ ألنھ قال

نیث، وألف التأنیث ال تلحق الفعل أبدًا، فلم تحصل أبخصوصھ، وإنما اعتبر كون الالحق خاصًا باالسم، وال مریة أن الالحق آخر االسم ھو ألف الت
  ".وھذا ھو مذھب الجماعة. إذًا المشاكلة على ھذا التقدیر

  .٨٥٨ نا - ١٣
  .٢/٣٧١ الكتاب - ١٤
  .٥٥٥-٢/٥٥٤التنبیھ الثالث في مر  أغلب - ١٥
٣١٠ - ١٦.  
٤/٢١٣٤ - ١٧. 
  .بالكسر) شجر(والتاج  ٢/٢١٤وضبطھا في أمالي القالي ". بفتح الشین، وكسرھا أجود: "٤/١٨٥٢ في صب - ١٨
، والتاج ٤/٥٨٩ في المقاصد وھو بال نسبة. ٨٣٤ ولجعیثنة البكائي في سمط الآللي .٢/٢١٤ألم الھیثم في أمالي القالي  البیت من الطویل، - ١٩
  .٢/٥٥٤ورد في مر ). شجر(

 .ألنھا بدل من الجیم، والجیم حرف ال یعّل" شیرة"شیرة، ووجھ االستشھاد تصحیح الیاء في : موضع الشاھد

 ب/٤٠٠
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ـ أَ" : بذلك عن حنو واالحتراز. مل تكن بدالًإنْ و،لُّع ال ي حرف يف حملِّ ال تكونَ  أنْ :واآلخر  مبعـىن  "سيِ
"يئياءَ إنّ ف ،"س  كَه حترت وانفتح     ما قبلها ومل ت ؛لَّع ألن   واهلمزةُ،ها يف موضع اهلمزة يف موضـعها مل   لو كانت 
تبلْد فع ،لَومالياءُ ت  لَ معام  يكونَ وجيوز أنْ ": ١ قال ، شرح الكافية   هكذا قال يف   .هاتها لوقوعها موقع  تصحيح  

ـ  الن تغـيري :  فيها تغيريان  ت الجتمع لَدب فلو أُ  ،ترخ أُ  مثّ ،ها كانت قبل اهلمزة   إن ف ،هاتلَّ ع  انتفاءَ "سيِأَ" ياِء  ،لِقْ
هذا كالمه  ". اإلبدال وتغيري  .يِأَ" هم أنَّوذكر بعضما "سإنمل ي لَّعصالِ لعروض اتفـاءُ  اليـاءَ  ألنَّ؛ به الفتحة  
فهي يف نِ   ،الكلمة ية قبلها يف نِ    واهلمزةُ ،قدميِ الت ية وعلى هذا فَ   أخريِ الت ،يستغن   ى عن هذا الشربِ ط  ـ  ما سبق م ن 

اشتراطأصالة صالِ اتالفتحة  .  

ـ    نبيـه  للت صحيح الت  يكونَ  ال  وهو أنْ  ، شرطاً آخر   هلذا اإلعاللِ  ٣ بابشاذ  ابن ذكر: ٢الرابع ل  علـى األص
 :قال ي "ىدياحلَ"، و ٧هنسنق وح  الع  وهو طولُ  ؛"دياجلَ" و ،٦"ديالص" و ،٥"دوالقَ"  بذلك عنِ  ٤ واحترز .املرفوضِ

"حمار ح ي؛"ىد   إذا كان ي ح  احلَ"ه لنشاطه، ولِّيد عن ظاخلَ" و،"ةكَوو٨"ةن.وهذا غري ألنّ؛ إليهحتاجٍ م هذا م ا م
ـ غَ" و،"حور": ١٠هم قـولُ ذوذ ذلك يف الـش   ومثلُ .٩روط مع استيفائه الش   شذَّ مجـع  ،١١"بي "ـ ر ١٢"حائ، 

 اهيةُ وهو الد؛"ةوأُ" مجع /١٧"وأُو" و،١٦"ةويه"و، ١٥ الصغريش وهو اجلح؛١٤"وفْع" مجع "ةوفَع"و، ١٣"بائغَ"و
منالر قَ"و، ١٨الِجرقَ" مجع ١٩"ةو؛"وروهي م لَي٢٠. الكلبِةُغ  

 

                                                
 ". انتفاء علتھا"، ال "إبقاء علیھا: "وفیھا. ٤/٢١٣٥ - ١
  .٣٠٠-١/٢٩٩ وانظر االرتشاف .٥٥٥-٢/٥٥٤ أغلب التنبیھ الرابع في مر - ٢
  .٣٥٠شرح الجمل البن بابشاذ القسم الّثاني  - ٣
  ".بقولھ" في د زیادة - ٤
  ).قود( انظر الصحاح واللسان . طویل الَظھر والعنق:فرٌس أْقَوُد بیِّن الَقَوِد، أي: یقالو. القصاُص، وأَقْدُت القاتَل بالقتیل، أي قتلتھ بھ: الَقَوُد - ٥
  ).صید(انظر الصحاح واللسان .  وھو الذي یرفع رْأسھ ِكْبرًا؛ مْصَدر اَألْصَید:الصََّیُدو. ِإلبل في رُؤوسھا داٌء یصیب ا:الصََّیُد - ٦٦
  ).جید( انظر الصحاح واللسان - ٧
 .وھو تصحیف". الحوتة:"١ في ط- ٨
  .٢/٣٠٦، واللباب ١/١٤٨، والخصائص ٣/٢٥٣، واألصول ٢/٣٦٨ انظر الكتاب - ٩
 .٤/٢١٣٥رح الكافیة  شفي الكالم اآلتي - ١٠
 ". عیب" في د - ١١
 ).روح( انظر اللسان والتاج - ١٢
 ". عائب"في د و ).غیب(اللسان الصحاح وانظر  - ١٣
  ).عفو( انظر الصحاح واللسان .الَعفُو والُعْفُو والِعْفُو: یقال - ١٤
 ).عفو ( والتاجظر الصحاح واللسانان. وصف بالصغرال على  لم ینّصوا في المعاجموكذا .في د، وط، وص "الصغیر "لیست - ١٥
   .٥/٤٢٢) ھیوة( انظر معجم البلدان .حصن لبني ُزبید بالیمن:  َھیَوة- ١٦
 .وھو تحریف". أود"١ في ط- ١٧
 ).أوو( انظر الصحاح والقاموس - ١٨
  .وھو تحریف". قووة" في األصل - ١٩
 ، وُقِريٌّ، وَأْقِر، َأْقراء:والجمع في ذلك كلھ .الِقْرَوُة والَقْروُة والُقْروُة:  وفیھا ثالث لغات...الَقْروُة كالَقْرِو الذي ھو ِمیَلغُة الكلب"): قرو(في اللسان  - ٢٠

في د، وط، و). ولغ(انظر اللسان . اإلناء الذي یلغ فیھ: ومیلغة الكلب".  وھو نادر من جھة الجمع والتصحیح، َأْقِروٌة مصحح الواو:وحكى َأبو زید
 ".انتھى"وص زیادة 

 أ/٤٠١
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 ]قَبـوـا اقْـلَ بمـليم ـبنَ إذَاـاً النـكَ      وسبِ"ـكَ اًكَّنــانَ مان تب نذَاـم"[  

ـ  وذلك ل،يماً م قبل الباِءنةُاك السونُ النلُدب ت :١ أي ؛)اًكَانَ مسكَّن ...اً النونَ إذَا  وقَبلَ با اقْلب ميم   ( ا يف م
قِطْالن بالن ون الس قبل الباءِ  اكنة  م ن الع رِس الخ تالف م خرجهِي  رِنافُما مع ت نيِ ل الن فَّتها ون٢وخ ل شدما و . الباء ةإن 
اختصت امليم   بذلك ألن  ها من م خومثلُ الباِءجِر الن ونيف الغ نة.يف ذلك بني املُ وال فرق فَنلَصواملُة تلَصوقـد  .ة 

  نون ن م  بدلٌ )اذَبِان( وألف   .هحر واطْ كال ب ن ع هقلْأَ فَ كعطَ قَ ن م : أي ؛)"من بت انبِذَا  "ـكَ: (مجعهما يف قوله  
التوكيداخلفيفة .  

  : تنبيهات

ـ  ل  باإلبدالِ ربع ي  أنْ ىلَواَأل و ،ماظ الن  كما فعلَ  بِلْيماً بالقَ  م ون عن إبدال الن   ٤ونَربع كثرياً ما ي   :٣األول ا م
عرفتالبابِلَ أو .  

ـ نح" كقـوهلم يف     اكنةُ فالس . وذلك شاذٌّ  ،اٍءب دون   ةًكَتحر وم يماً ساكنةً  م ونُ الن لُدبقد ت : ٥الثّاين  ":لظَ
"ح٦"لظَم.كقوهلم يف كةُ واملتحر "بانن:" "ب٧، ومنه قوله"امن:  

٣٢٩ -ا هالُ ـ يطنالْم ـذَاتتمامِـقِ الت         

  امِـنـبـبِ الـضـخـك الْمـفِّـوكَ

أَ" : ذلك يف قوهلموجاء عكسسوقَد نات"،قَ" :هلُ وأص٨"مات.  

  مثّ ،يفـاً فخ ت ، فحذفوا اهلاءَ  "اهوأفْ" بدليل   ،"هوفَ" :هلُ إذ أص  ،"مفَ" يف    الواوِ ن أيضاً م   امليم تلَدبأُ: ٩الثّالث
 أبدلوا امليم م أُ إنْ ف . الواو ن ضيف جِ رع   فُ" : فقيل لِ به إىل األصوك." لَ": ١٠ حنـو  ما بقي اإلبدالُ   وربـ خ  وفلُ

 ."مِائ الص١١]مِفَ[

                                                
 .٢/٥٥٥ الشرح اآلتي في مر - ١
 ".وغنتھا:" في ط، وص- ٢
 .٢/٥٥٥ التنبیھ األول في مر - ٣
  .٢/٢٦انظر النشر . وھو الغالب في اصطالح القراء. ٢/٤١٤ كذا عبر عنھا سیبویھ في الكتاب - ٤
  .٢/٥٥٦ التنبیھ الثاني في مر - ٥
  ).حمظل(اللسان و ،٣٢٤-١/٣٢٣، واالرتشاف ٢٢ الكنز اللغوي  انظر- ٦
، وشرح المفصل البن ٥١١، والمفصل ١/٤٢٢عة اإلعراب  وروایتھ بسكون القافیة، والشاھد لرؤبة في سر صنا١٨٣ لرؤبة في دیوانھ  الرجز- ٧

 وھي ؛ ھالة: أصلھھالو. ٢/٣٩٢، وزھر ٩/٢٧٩، وشا ٤/٣٤١، وھشا ٢/٥٥٦ورد في مر . ، وزھر٤/٥٨٠، ومر، وشا، والمقاصد ١٠/٣٣یعیش 
  .األصابع:  والبنان.من الخضاب: المخضبو .الذي یكثر التاء في كالمھ: التمتامو .اسم امرأة

 .٤/٢٤٢ھشا ، و١/٣٢٤، واالرتشاف )قتم(، والصحاح ٢١الكنز اللغوي ظر  ان- ٨
  .١/٣٩١، والممتع ٢٩٠، وشرح الملوكي ٣/٢٧٣، واألصول ٢/٣١٤ وانظر الكتاب .٤/٣٤١ التنبیھ الثالث بتمامھ في ھشا - ٩
  . ، باب فضل الصیام، كتاب الصیام١١٥١وصحیح مسلم برقم . ، باب فضل الصوم، كتاب الصوم١٧٩٥ في صحیح البخاري برقم ثـ الحدی- ١٠
 . زیادة من د، وط، وص- ١١
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  لٌـصـفَ

  
)سقُـلان حنٍ صـاكحـلِ الْترِيم ـك ن      يي لـذيع عـنٍ آتف ـأَبِ"ـكَ لٍـنن"(  

ها على   الستثقال ؛ إليه نيِ الع  حركة لُقْ ن بج و  صحيح ن وقبلهما ساك   واواً أو ياءً   علِ الف  عني  إذا كانَ  :١أي
حرف لَّ العحنو ة ،: "قُيوو ،"م "بِيين" لُ، األص: "قْيوو ،"م "ييِبن"، فَ  الياءِ  الواو وكسرِ   بضم ،نلَقالـواو    حركةُ ت 
  .  والياُء الواوتنكِّس فَ،"نييبِ"  وباُء،"وميقُ"  وهو قاف، قبلهماالساكن إىل والياِء

 ، وتـارةً   املنقولة  للحركة ةًسجانِ م  العني ونُ تك  قبلها فتارةً  الساكن إىل   /ني الع  حركةُ تلَقه إذا ن  أن اعلم   مثّ
   .ةسجانِ م غريتكونُ

   .٢م ما تقد وذلك مثلُلِقْ تسكينها بعد النن م بأكثرريغها مل ت لَةًسانِج كانت مإنْف

 ،"موقْأَ" :ماهلُ، أص "انَأب" و ،"امأقَ" : كما يف حنو    احلركةَ سانِجفاً ي ر ح تلَدبها أُ  لَ ةسانِج م  غري  كانت إنْو
  وانفتاحِ لِها يف األص  ك لتحر ؛فاً أل تبلقُها فَ  لَ ةسانِج م  غري  العني تيق ب الساكن إىل    الفتحةُ تلَقا ن ، فلم "نيأب"و

ـ لقُها فَ لَةسانِج م  غري  العني تيق ب نالساك إىل    الكسرةُ تلَقا ن  فلم ،"موِقْي" :هلُ أص ،"ميقي" : وحنو .ما قبلها  بت 
   . ما قبلهاها وانكسارِ لسكونِ؛ياًء

شروطٌلِقْوهلذا الن  :  

 ،"عايب" و ،"لَاوقَ" : حنو ، إليه لْقَن مل ي  ةلَّ ع  كان حرف  إنْ ف . إليه صحيحاً   املنقولُ الساكن أنْ يكونَ  :األول
 لإلعالل بقلبـها    ةٌضرعها م ن أل ؛"سيِأَ" عارِض م "سيأْي" : حنو ، إليها لُقَن ال ي   اهلمزةُ  وكذا ".نيب" و ،٣"قوع"و
فاًأل. سهيل على ذلك يف      نصو. ٤التَماإن  مل ي سها هنا أل  نِثْتن  ه قد عد ها من حروف  لَّ العفقد خرجت بقوله   ،٥ة : 
)صح( .  

                                                
 .٥٥٨-٢/٥٥٦ الشرح اآلتي في مر - ١
  ".من یقوم ویبین: أي: "٤/١٨٥٥ في صب - ٢
 ).عوق(انظر الصحاح واللسان . ثبَّط:  عوَّق- ٣
٣١١ - ٤.  
 .٤٣٥فحة ص انظر ما تقدم في باب اإلبدال - ٥

  
  
  

 ب/٤٠١
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ـ م ح ."!١]هبِ[ موِقْ وأَ !ه بِ نيِب وأَ !هموقْ وأَ !يَء الش نيبا أَ م" : حنو ،بٍجع ت لَع ف لُع الف  ال يكونَ  أنْ: الثّاين وه لُ
  . فضيل الت"لعأفْ"وهو ، ةيزِ على املَةاللَ والد يف الوزن األمساِءنه معلى نظريِ

ـ لْ ي ئالَّ ل وعوا هذا الن  لُّع ي م لَ ماإن و ".دواس" و ،"ضياب" : حنو ،الالّمِ فاعض املُ ن م  ال يكونَ  أنْ :الثّالث بِتس 
ـ  نظَ، وكان ي  "اضب" :قيل فيه  ل  املذكور  اإلعاللَ لَّع لو أُ  "ضياب" أنَّ، وذلك   ثالٍم بِ مثالٌ ـ فَ"ه  أن ـ  "لٌاع م ن 
البض؛ةاضوهي ن عةُومالب ٢ةشر .  

   .ى إعالالن يتوالَئالَّ للُقْه الن فال يدخلُ،"ىوأه" : حنو،الالّمِ لِّتع املُن م ال يكونَأنْ :الرابع

وإىل هذه الشالثَ الثَّروطأشار بقولهة  :  

)كُـا لَـمي ـمف ـنـعجعالَـلَ تـكَ       بٍ و"يـابض" أَو "ىـأَهلِّالَـ بِ"والَمٍ ع(  

سهيل يف  وزاد٣الت شرطاً آخال يكونَأنْ وهو ر م ل"ـقاً لوافـ فْا" مبعىن الّذي "فَع حنـو "لَّع ،: "ـ ي عور"،/ 
ـ ه ه رِكْ ذ نى ع نه استغ أن وك .٤"ُهللا ا هروأع" : منه حنو  ف وكذا ما تصر   ".ديِص" و ،"روِع"ا  عارِض م "ديصي"و ا ن

   .٦ واحدةةَلَّ العإنَََّ ف)لٍعفْا أَذَ...الَع وفَلٍع فَني عحوص(: ه يف قول٥قِابِ السلِصه يف الفَرِبذكْ

  )مـه وسـيـاً وفـارِعـاهى مضـض     م ـالَلِ اسـعلٍ يف ذَا االـعـلُ فـومثْ(

ـ  يف و٨لَع الف يشارك، واحلركات له يف عدد احلروفقافو وهو املُ،عِارِضي للماهض املُ  االسم :٧أي وبِج 
  : يف ذلك نوعان فاندرج.لِع الف به عنِمتاز يمس فيه وأنْ يكونَ بشرط  املذكورِلِقْ بالناإلعاللِ

  وفيه زيـادةٌ ، يف وزنه فقطلِع للفقافوه مإنََ ف،٩"امقَم"ـه ك زيادت ه دونَ  يف وزنِ  عارِض املُ افقا و  م :أحدمها
تعلى ئبِن أنه ليس ماألفعالِ قبيلِن أُ فَ، وهي امليموكذلك حنو.لَّع : "مو،"يمق "نيبِم."   

 لفقده  "ليعفَ"، وال    اإلعاللُ بج و  وإالَّ ،"لعفْم" ال   ،"للَعفَ"هما   وزن أنَّ م تقد  فقد "مريم" و ،"مدين" أماو
  . يف الكالم

                                                
  . زیادة من د، وط، وص- ١
  ).بضض(الصحاح واللسان  انظر - ٢
٣١٠ - ٣. 
  ).عور( انظر اللسان والقاموس . َصیََّرُه أْعَوَر:عاَرُه وأْعَوَرُه وَعوََّرُه - ٤
 .٤٦٢فحة ص فصل قلب الواو والیاء ألفًا - ٥
  .٢/٥٥٨ الكالم السابق في مر - ٦
  .٤٨٨-٢/٤٨٦وانظر الممتع . ٥٦٠-٢/٥٥٨ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٧
 .١من ط" علالف" سقطت - ٨
  .١٨٥٧-٤٤/١٨٥٦، وصب ٢/٤٨٦انظر الممتع . َیْعَلم: َمْقَوم، مثل:  َمَقام أصلھ- ٩

  
  

 أ/٤٠٢
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 ولو بنيت م ن "البعي" "فْمبالفتحِ –" ةلَع  – قلت : "مبأو   ،"ةاع "لَفْمبالكسرِ –" ةع  – قلت : "بِمـ ي أو  ،"ةع 
"لَفْمةع "–بالض تقول١ فعلى مذهب سيبويه- م : "بِمتقول٢ أيضاً، وعلى مذهب األخفش"ةيع : "مبوقد "ةوع ،

  . ذكر مذهبهما٣سبق

واآلخ ر:  افَ ما واملُ ق ارِضأنْ ك ،هدون وزنِ  يف زيادته    ع ت نِبي م القَ" نأو "لو "البامساً على مثال "عِي "لحئت"، 
   . ساكنةٌ بكسرتني بعدمها ياٌء"عيتبِ" و،"لٌقيت" :ك تقولإنَ ف،الالّمِ بعد  ومهزةالتاِء بكسرِ

 وإذا بنيت م ن "البب" امساً على مثال     "عِيترت" بِ" :٤ على مذهب سيبويه    قلتتيع" بض م  وعلـى   رٍ فكـس ،
 ، باالسـمِ   خاص ه على وزن   هو كون  لِع عن الف  وع امتاز به هذا الن    الّذي م فالوس ".وعتب" :٥مذهب األخفش 

   .لَّع ولذلك أُلِع يف الف ال يكونُ- ٦هام وضالتاء بكسر -" الًعُفْتُ" أنَّوهو 

   .هيحح تصه جيبإنعاً ف م/ فيهماهناي وزنه وزيادته أو ب يفعارِض املُه ما شابأما

ـ نمماً فَ لَ ع "ديزِي" : حنو أما و .الًع ف ٨هنو كَ مهوت لَ لَّعه لو أُ  ن أل ؛٧"دوسأ" و ،"ضيبأ" : حنو :األولف  إىل  ولٌقُ
لَالعميأُأنْ بعد ة إذ كانَ،لَّع ف الًع .  

ه  زيادت نَّ أل ؛١٢لَّع ي أنْ "طيخم" حنو   قح": ١١ه وابن ١٠ماظ وقال الن  .راه هذا هو الظَّ   .٩"طيخم"ـ ك :الثّاينو
باألمساءِ ةٌخاص ،  وهو م بِشـ ل ه"تملَع"   املضارِ أي بكسر حرف عيف لغة قومٍة ،لكن هح على لَم "مخاطي"لش هِبه 
ـ حت" ثالُ م لَّع ال ي  أنْ مزِلَاال لَ  ما قَ  ح لو ص  :قالوقد ي  . انتهى ".ىنعظاً وم فْبه لَ  ـ  أل ؛"ئل ـ  ه يكـونُ  ن م هاً بِش

  يكـسر  ن، بل م   اجلميع مِزِلْا مل ي  ركَا ذَ م كان الزماً ل    اإلعاللَ أنَّ ملِّ لو س   مثّ .١٣ يف وزنه وزيادته   "بِسحت"ـل
حرففقط املضارعة  .اينالثّ إىل هذا وقد أشاره بقول :  

]مـفْـوـعـلٌ صكَـح ـحفْعالِـالْم       وـأَلـ اإلفْفـعاســالِ وـتالِ ـفْع  

  ـأَزِلْ لـذَا اإلعالتـالَلِ وضوع ما الْز       حـذْفُـوقْـهلِـا بِالن مبـرـا عضر[  

                                                
 .٢/٣٦٤ الكتاب - ١
 .٢/٤٨٧، والممتع ٢٥٥ انظر مذھب األخفش في المنصف - ٢
 .٤٥٢ باب اإلبدال - ٣
  .٢/٣٦٦ الكتاب - ٤
  .١/٣٠٥ واالرتشاف ،٢/٤٨٧، والممتع ٢٥٦ انظر مذھب األخفش في التكملة - ٥
مع ضم العین، وھذا راجع إلى ما : وضمھا أي: وقولھ. والعین، وھذا راجع إلى ما على مثال ِتحِلئ: بكسر التاء أي: قولھ:"٤/١٨٥٧ في صب - ٦

  ".على مثال ُتْرُتب
 .وھو خطأ". اْبَیضَّ، واْسَودَّ:" في ص- ٧
 .٢من ط" كونھ" سقطت - ٨
  ).خیط(ر الصحاح واللسان انظ. اإلبرُة: الِمْخَیط - ٩
  .وفي النقل تصرف. ٤/٢١٤١ شرح الكافیة - ١٠
  .وفي النقل تصرف. ٨٦٠ نا - ١١
 .وھو خطأ". أن ال یعّل:"١ في ط- ١٢
دون غیره من األفعال المضارعة المكسورة العین قیاسًا، " ِتحِسب"إنھ إنما ینفع في خصوص : "٤/١٨٥٨ وفي صب .من د" وزیادتھ" سقطت - ١٣
  ".لھا على لغة من یكسر حرف المضارعة بدون شذوذ كسر العین" تحلئ"لموازنة " ، وتضرب، وتعرفتجلس"كـ

 ب/٤٠٢
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ـ   غري :، أي لِعناً للف ايِبا كان م  م لَ "االًعفْم" أنَّ :١يعين) ومفْعلٌ صحح كَالْمفْعالِ  ( م بِشه    وال   لـه يف وزن 
زيادة، ٢ استحق يححصـ ك ،الت"مسو،"اكو "كْمالي"،وح يح عليه يف لَمحصالت "فْملٌع"ل مشابهه له يف املعىنت، 
 لَعه الفتنايب م"طيخم" حنو  تصحيحِةَلَّ عأنَّ نه متم ما قدراه والظَّ".اطيخ وم،طيخم" و،٣"الوقْ وم،لوقْم"ـك

  أل ؛هيف وزنه وزيادت ن قْه مصور م ن "مخال  ،هوفهو   ،٤"اطي ٥هأنم حعليهولٌم ، ـ  وعلى هذا كـثري م ـ ن لِ أه 
الت٦يفرِص.   

)فأَلالِ  وفْعتاسالِ واإلفْع ... أَزِلْ ل    ضوع ما الْزالتالَلِ و٧ أي ؛)ذَا اإلع:   فْإِ" على    إذا كان املصدرأو  "الع 
"اسفْتالع" م ا أُ ملَّعت ع ين ه حلَم  على ف عفَ ،ه يف اإلعاللِ  ل تحركةُ لُقَن  ينِ ع  مثّ ،هه إىل فائ  لَقْ تب أل   فـاً لـ ت انِجس 

ـ قَإِ" :أنيث، وذلك حنو  ض عنها تاء الت   عو ت  مثّ ،نيالساكنمها اللتقاء    إحدا فذَح فت ،فان فيلتقي أل  ،الفتحةَ ةام"، 
هـا يف  كتحرفـاً ل  أل الواوتبل قُ مثّ، إىل القاف  الواوِ  فتحةُ تلَق، فن "اموقْتاس" و ،"اموقْإِ" :همالُ أص ،"ةامقَتاس"و

الْ فَ، ما قبلها وانفتاحِلِاألصقَتى ألاُأل؛فان لَوى بلُد/الثّاني و،نيِ العة ألفْإِ" فو،"الع "اسفْتالع"،فو جب  ذْحف 
  . إحدامها

واخلَتف الن ونَحوي؛احملذوفةتهما  أياحملذوفةَأنَّ إىل ٨ وسيبويه اخلليلُ فذهب أل ـ فْإِ" ف ـ " و"الع اسفْت؛"الع 
وأَلـف  (: ، ولذلك قال  ماظ الن ، وإىل هذا ذهب   لَها حص  بِ الَقَثْت االس نَّ، وأل فر الطَّ نها م بِرقُ ول ائدةُها الز نأل

ـ  أظْاألولُو.  الكلمة نيِ ع لُد ب  احملذوفةَ أنَّ إىل   ١١اُء والفر ١٠ األخفش  وذهب .٩ )أَزِلْ...اِإلفْعالِ واستفْعالِ  ره .
  . "ةامقَتاس" و،"ةامقَإِ" :قيلأنيث ف عنها تاء التض عو األلفتفَذا حمولَ

قْلِ : ( بقوله وأشارا بِالنذْفُهحو(أي ؛ : ١٢ماعِ بالس،) ضرا عمباَء هذه أنَّإىل ) رالّيت التج لَعتع و ضاً قـد 
تذَحف قْ، فيتصر     يف ذلك على ما س مع  وال ي  قاس عليه، مذلك قولُن أَ": ١٣هم بعضرإِاه و"اًءر ،"أجابإِه اباًج" ،

 ".]٧٣: ٢١األنبياءسورة  [﴾الة الص امِقَوإِ﴿:  كقوله تعاىل  ر ذلك مع اإلضافة   ويكثُ" :١٥الشارحقال  . ١٤حكاه األخفش 
  ".]٧٣: ٢١األنبياءسورة [﴾اةكَ الزاِءتيإِو﴿: ه بعده لقولتنارقَ يف اآلية م١٧تاِء الفذْ حنسوح" :١٦وقيل

                                                
  .٢/٥٦١ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ١
  ".استصحب" في د - ٢
  ).قول(انظر الصحاح واللسان .  لكونھ آلة القولالِمْقَول وقد سموا اللسان .كثیر القول َلِسٌن: رجل مقول ومقوال - ٣
  .من د" مخیاط...والظاھر " سقط - ٤
 .وھو خطأ". إال أنھ:"١ في ط- ٥
 .٤/٢١٤١، وشرح الكافیة ٢/٤٨٧، والممتع ٢٧١، والمنصف ٢/٣٦٧ انظر الكتاب - ٦
  .٥٦٣-٢/٥٦٢ الشرح اآلتي في مر - ٧
  .٢/٤٩٠، والممتع ٢٥١وانظر المنصف . ٢/٣٦٦ الكتاب - ٨
  .٢١٤٢-٤/٢١٤١انظر شرح الكافیة  - ٩
  .١/٣٠٨، واالرتشاف ٢/٤٩٠، والممتع ٢٥١ انظر مذھب األخفش في المنصف - ١٠
  .٢/٢٥٤ معاني القرآن للفراء - ١١
 .١من ط" بالسماع" سقطت - ١٢
 ".ومن ذلك قولھم "١في طو. ٩/٣٣٤، وشا ٤/١٧٧، والمساعد ٢٤٥-٢/٢٤٤لكتاب اانظر  - ١٣
  . ٤/١٧٧، والمساعد ٨٦١ انظر حكایة األخفش في نا - ١٤
 يفلذلك أسقطوھا ف. الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد: وقالوا: "، وفیھ٢/٢٥٤وقال بذلك الفراء قبُل في معاني القرآن . ٨٦١ نا - ١٥

 ."اإلضافة
  .٧/٤٥٣  في البحر المحیطممن قال بذلك أبو حیان  - ١٦
 .وھو تصحیف". الیاء:"، وص١ في ط- ١٧

 أ/٤٠٣
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  : ١تنبيه

 قد ورد فْإِ"  تصحيحو ،"الع "اسفْتالع" وفروع   منها هما يف ألفاظ : "أعإِ لَو عغْأَ"، و ٢"االًوـ ي مت  الـس اُءم 
 .قاس عليه  وال ي  ظُفَح ي  شاذٌّ ٥اةح وهذا عند الن   .٤"االًيغت اس يبِ الص لَيغتاس"، و ٣"اذاًوحت اس ذَوحتاس"، و "اماًيغْإِ

قومٍ  ذلك لغةُ  أنَّ إىل   ٦ أبو زيد  وذهب  قاس عليها  ي . عنه   ٧وحكى اجلوهري العـربِ  ه حكى عنِ  أن   تـصحيح  
 هذه  تصحيح: رخ يف مواضع أُ   ٩وقال اجلوهري . هلِّ كُ داً يف البابِ  رِطَّ تصحيحاً م  "لعفْتاس" و ،٨"امقَ" و ،"لَعأفْ"

ـ الث ثُ لَمه فيما أُ  درِطَّ م التصحيح أنَّ وهو   ، ثالث ١١مذهبٍىل   إ ١٠التسهيلوذهب يف   .  فصيحةٌ  لغةٌ األشياِء يه ،
  وصـارت  ، ناقةً لُم اجلَ  صار : أي ؛"اساًيتت اس اةُ الش تسيتتاس"، و "اقاًونت اس لُم اجلَ قونتاس" :وأراد بذلك حنو  

اةُالش/ت ١٢ساًي١٣لٌثَ، وهذا مي ضربل مني خطُلحنو يف حديثه، ال فيما له ثالثي : "اسقَت١٤."ام   

]مـا إلفْـوالٍـع ـمالْح ـنمو ـذْف قْ     نـلٍ فَـنفْعضـولٌ بِـمأي اًـهـ قَمن  

  ـنـح بِ"وـمعٍـي"و "صـمنو" نـو راوِ     دي الْوذ حيحصا تيف ذي اليو ـاشرهت[  

)مالٍا إلِ وفْع (و"اسفْتالٍع" ين   املذكور)  نمو ذْفالْح نض   ...مأي ولٌ بِهفْعقْلٍ فَماًن  ـنأي ؛) قَم : ح ق يـق، 
)  وحعٍ"نبِيم" و "نوصم"(، لُ واألص: "مبيو ،"عو "مصوفَ ،"نو نلَقاكنِ إىل    والواوِ  الياءِ  حركةُ تقبلـهما  الس ، 
ى ساك قَفالتلُ ؛ناناألو ع ني الثّاين و ، الكلمة واو  "فْمولٍع" ائدةُ الز، فو جب ذْ حإحدامها ف  .واختلف  يف أي هما ت

  . مِ املتقد"العفْتاس" و"العفْإِ" يف ١٦فلْ اخلُ على حد،١٥احملذوفة

   . ذلك غريلٌم ليس فيها ع،"ولقُم" و،"ونصم" : حنو، ذوات الواوِمثّ

                                                
  .٥٦٤-٢/٥٦٣مر ، و٣٠٩-١/٣٠٨ االرتشاف التنبیھ فيكالم  - ١
  ). عول(انظر الصحاح واللسان . حرص: وأعول. رفع صوتھ في البكاء:  أعول- ٢
 ).حوذ(انظر الصحاح واللسان . غلب:  استحوذ- ٣
  ).غیل(انظر اللسان . سمن:  استغیل الصبي- ٤
  .٤/١٧٧، والمساعد ٣٠٩-١/٣٠٨، واالرتشاف ٢/٤٨٢، والممتع ٢٤٢ انظر المنصف - ٥
، ١/٣٠٩واالرتشاف ، ٣/٩٧وشرح الشافیة للرضي ، ٣١٢والتسھیل ، ٢/٤٨٢وانظر مذھب أبي زید في الممتع . ٥٠٨وادر أبي زید  انظر ن- ٦

 .٤/١٧٨والمساعد 
  .٤/١٧٨، والمساعد ٢/٥٦٣، ومر ١/٣٠٩وانظر حكایة الجوھري عن أبي زید في االرتشاف ). عول( الصحاحانظر  - ٧
. ]٢/٥٦٣مر[ عضھا إسقاطھ، وكذا أسقطھ المراديوقام كذا في بعض النسخ، وفي ب: قولھ:"٤/١٨٦٠وفي صب . ٢من ط" وقام" سقطت - ٨

بل المراد فیما حكاه الجوھري عن أبي زید األعّم مما فیھ نقل؛ بأن : والكالم فیما فیھ نقل، وقد یقال. واعترض أرباب الحواشي ذكره بأنھ لیس فیھ نقل
 ".یراد ما عینھ حرف علة مطلقًا

  . ٤/١٧٨، والمساعد ٢/٥٦٤، ومر ١/٣٠٩انظر قول الجوھري في االرتشاف و). صوب(، و)حوذ(انظر الصحاح  - ٩
  .١/١١٨ ومذھب ابن مالك مبني على قول البن جني في الخصائص .٣١٢ - ١٠
 ".موضع:" في ط، وص- ١١
 .وھو خطأ". تیساء:"١ في ط- ١٢
  .٢/٩٣ومجمع األمثال ، )تیس(، والصحاح ١٢٩، ١٢٠ أمثال أبي عبید  المثلین في انظر- ١٣
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٤
  ".في أیھما المحذوف:" في د- ١٥
 ". الحذف:"١ في ط- ١٦

  
 ب/٤٠٣
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 "ليكُم" و ،"عيبم" يق ب ١ه على رأي سيبويه    واو تفَذا ح مه لَ إن ف ،"يلكم" و ،"يعبِم" : حنو ، ذوات الياء  أماو
ـ  مه لَ إن ف ٢ على رأي األخفش   أما و . الياءُ صحت ل  كسرةً  املنقولةُ الضمةُ تلَع فج ،ةم ساكنة بعد ض   بياٍء ا حفَذت 
   . الياء وذوات الواوِ فرقاً بني ذوات ياًء الواوتبل وقُ،الفاُء ترِس ك٣ُياؤه

  وقد خالف األخفش إنََّه يف هذا، ف   لَ أص الفاءَ أنَّه  لَ أص   إذا ض موبعدها ياءٌ  ت   ةٌ أصـلي ـ  باق لَ قَ ةٌيهـا واواً   ب
 مـع    هي يـاءٌ   الّيتني  علْ ل اعاةًر م  كسرةً ةَالضم ههنا   ب، وقد قلَ  "ضيبِ" : حنو معِ يف اجلَ   إالَّ ، ما قبلها  النضمامِ

ذْحفها، ومراعها موجودةًاتأج در.  

  : ٤تنبيه

   ".لمفُو" ٧، وعند األخفش٦"فُعلم" ٥ سيبويه عند"نوصم" وزنُ

فائدةُ وتظهر  اخل يف حنو  الف : "م٨"وس م ٩قال أبو الفتح. فاًفَّخ :"نِلَأَسـ "يف  عن ختفي أبو علي م١٠"وءس، 
ا: فقلتعلى قول أيب احلَ    أم فأقولُ نِس : "أَريت م اًسكما تقول يف     "و ،"قْموءر:" "قْمرأل ؛"و ن    هـا عنـده واو 

"فْماو. "ولععلى مذهب سيبويه فأقول    أم : "أَريت مكما تقول يف    "واًس ،"خ١١"ءب: "خب"،فت حرك الـواو  
   ١٢." كذلك هو: أبو علي/ فقال يل.ني العها يف مذهبهنأل

)ردناوِ...وي الْوذ حيحصت (مثَ" :١٣ العربِ بعضِ ذلك يف قولِنوبم صو١٤"ونٌو ،"مسكم دو١٥"وف ،
   .١٦دالفاً للمرب خ،قاس على ذلك، وال ي"ودوقْ مسرفَ"و

  

  
                                                

 .٢/٣٦٣ الكتاب - ١
  .٤/١٧٥، والمساعد ٢/٥٦٥، ومر ٢/٤٥٩، والممتع ٣٥٢ انظر مذھب األخفش في شرح الملوكي - ٢
  .من د" یاؤه" سقطت - ٣
 . ٢/٥٦٥التنبیھ في مر  أغلب - ٤
  .٤/١٧٤، والمساعد ٤٥٩-٢/٤٥٨، والممتع ٣٥١، وشرح الملوكي ٢٥٥انظر مذھب سیبویھ في التكملة و. ٢/٣٦٣الكتاب  - ٥
  . بضم فائھ وسكون عینھ٤/١٨٦١وصّرح الصبان في صب . وھو خطأ. بسكون الفاء وضم العین" َمْفُعل:" في األصل- ٦
  .٤/١٧٤، والمساعد ١/٣٠٦، واالرتشاف ٢/٤٥٩، والممتع ٣٥٢لوكي ، وشرح الم٢٥٥ انظر مذھب األخفش في التكملة - ٧
 .وھو خطأ". فو:"١في طو.  یسوءساءاسم مفعول من : الَمسوء - ٨
وقول أبي الفتح ". القّد" أنھ في كتابھ  والمرادي وذكر ابن عصفور،٢/١٠٢٨، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٤٦٠ في الممتع  بتمامھ قول أبي الفتح- ٩

 .٤/١٣٢وكتاب القد البن جني ذكره البغدادي في خزانة األدب . ٤/١٧٤، والمساعد ٢/٥٦٥رد أیضًا في مر بتمامھ و
  .من د" مسوء...مخففًا" سقط - ١٠
  ).خبأ( انظر الصحاح واللسان .النباُت: وَخْبُء األرض. الَقْطُر: وَخْبُء السموات.  وُسِترُخِبَئغاب و ما كلُّ: الَخْبُء - ١١
  ".انتھى" زیادة  في ط، وص- ١٢
  .٢/٥٦٥، ومر ٤/٢١٤٤، وشرح الكافیة ٢/٤٦١، والممتع ٣٥٥، وشرح الملوكي ٢٤٧ انظر قول العرب في المنصف - ١٣
  ).صون(انظر الصحاح واللسان . إذا وقاه:  من َصان الثوب- ١٤
وفي . وھو تصحیف وتحریف". وبمذؤ:"في األصلو ).دوف( انظر الصحاح واللسان . مسحوق: ویقال، مبلول: أي؛ِمْسٌك َمدوٌف - ١٥
 .وھو تصحیف". مذووف:"د
إنما أجازه في غیر أن في المقتضب خالف ذلك، فالمبرد . ٢/٣٦١، والممتع ٣٥٥، وشرح الملوكي ٢٤٧ كذا ذكر عن المبرد في المنصف - ١٦

، وشرح التسھیل ١/٣٠٧، االرتشاف ١٠٢-١/٩٩المقتضب انظر .  الكسائي نقلھا لغة عن بني یربوع وبني عقیل وقاس علیھاوذكر أن. الضرورة
  .٤/١٧٦، والمساعد ٢/٥٦٦، ومر ٢/١٠٢٩للمرادي 

 أ/٤٠٤
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)و (يححصالت) ايف ذي الي (مذلك ن )رهت؛)اشل فَّخ١ الياء كقوهلمة: "ذْخهطْ ميوبِةًب ٢" نفساًه٣ه، وقول:  

٣٣٠ – ـكَوهفَّـأَنـا تـاحطْيـةٌ مبةٌـو............          .........................  

  :٤وقوله

  ونُـد معيـيـــك سـالُ أنـوأخ]       قَد كَانَ قَومك يحسبونك سـيداً[ – ٣٣١

  :٥وقوله

٣٣٢ –ى تتـذَّكَـ حضيب ـرجيهو ـاته       ـيلَيع ذَاذالر مالـو ـهجـديغم ـنمو  

  .٦ةٌييمم توهذه لغةٌ

  : ٧تنبيه

وا عليه  لُم ح "بيش" :لِعوا يف الف  ا قال مهم لَ ، ولكن "وبشم" :لُ واألص ،٨ه بغريِ طلتخ يف املُ  "بيشم" :قالوا
املفعول، وكما قالوا اسم : "معلى  بناًء"يبش "شيقالوا"ب : "مهعلى  بناًء"وب "هوباألم ٩"ر ـ  يف لغـة م ن 
   ."يبهِم" :لُ، واألص"اعت املَعوب" :يقولُ

]حصـوـحِ املَفْعـولَ من حوِ ـن"اـعأَ      "دوـعـنْ لَٱلِ ـلحتت ـمر اـاَألجد١٠]و  

)  نولَ محِ املَفْعحصو (ِّكل ف لٍع مفتوحِ الالّمِ  واوي  كما يف    ،ني الع )  ِوحا"ندو) "ع"دف ،"اع َك تقول يف   إن
   .ارتخهذا هو املُ. لاع الفَلِعالً على فم ح،"وعدم" و،"ودعم" :املفعول منهما

                                                
  . ٤/١٧٥، والمساعد ٢/٥٦٦ انظر القول في مر - ١
 ".مطیوبة بھ نفٌس، برفع نفس على النیابة عن الفاعل: ولعل الصواب. مطیوبة اسم مفعول :"٤/١٨٦١في صب و. كذا في جمیع النسخ - ٢
وھو بال نسبة في . ، وزھر٤/٥٧٤وھو لشاعر من بني تمیم في المقاصد لم أقف على تتمتھ فیما عدت إلیھ من مصادر، لكامل،  البیت من ا- ٣

، واللسان والتاج ٢/٤٤٨، وإیضاح ابن الحاجب ٢/٤٤٨وشرح المفصل البن یعیش ، ٥٢٨والمفصل ، ١/٢٦١، والخصائص ١/١٠١المقتضب 
  .٢/٣٩٥، وزھر ٩/٣٤٧، وشا ٤/٣٤٤ا وھش، ٢/٥٦٦، ومر ٨٦٢ورد في نا ). طیب(
، ١/١٠٢وھو بال نسبة في المقتضب . ، وزھر٤/٥٧٤، وشا، والمقاصد )عین(، واللسان ١٠٨للعباس بن مرداس في دیوانھ  البیت من الكامل، - ٤

أصبُتھ بَعْیني، فأنا عائٌن، وھو َمعیٌن على : ُت الرجلْنِعو .٢/٣٩٥، وزھر ٩/٣٤٨، وشا ٤/٣٤٤ ، وھشا٨٦٢ورد في نا . ١/٢٦١والخصائص 
  . وَمْعیوٌن على التمام،النقص

  .معیون، ووجھ االستشھاد تصحیح الیاء فیھ لخفتھا: موضع الشاھد
، ٥٢٨والمفصل ، ١/٢٦١، والخصائص ١/١٠١في المقتضب ھو ، و.."یوم رذاٍذ: " بروایة٣٩لعلقمة بن عبدة في دیوانھ  البیت من البسیط، - ٥

 .٣٩٣، ومكو ٩/٣٤٨، وشا ٢/٥٦٦، ومر ٨٦٢ورد في نا . ١١/٢٩٥، والخزانة ٤/٥٧٦، ومر، وشا، والمقاصد ٨٠وشرح المفصل البن یعیش 
ذكر (والبیت من أبیات في وصف الظلیم  .اء تغیم غامت السم:إلباس الغیم السماء، یقال: الدجنو. المطر الضعیف: الرذادو. حّرك أشواقھ: وھیجھ
  .تذكر الظلیم بیضاتھ وھیجھ یوم مطر مغیوم حتى:  یعني؛)النعام

  . مغیوم، ووجھ االستشھاد تصحیح الیاء فیھ لخفتھا: موضع الشاھد
، ٢/٥٦٦، ومر ١/٣٠٨واالرتشاف ، ٢/٤٦٠، والممتع ٣٥٣، وشرح الملوكي ٢٤٦، والمنصف ٥/٥٩في إعراب القرآن للنحاس انظر لغة تمیم  - ٦

 .٤/١٧٥والمساعد 
  . ٤/٢١٤٤وشرح الكافیة ، ١٠٣، والشافیة ١/٨٧والخصائص ، ٦٠٥، وأدب الكاتب ٣٧٠، ٢/٣٦٣ انظر تفصیل ما جاء في التنبیھ في الكتاب - ٧
 ).شوب( انظر الصحاح واللسان - ٨
 ).ھیب(انظر الصحاح واللسان . خاف:  من ھاَب یھیب؛ أي- ٩
 .٥٦٩-٢/٥٦٦الشرح اآلتي مستفاد من مر  - ١٠
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 : فتقـول ،)اَألجودا(د صقْ مل ت: أي؛)نْ لَم تتحرٱوأَعللِ : (وحاً كما أشار إليه بقوله    رج م وجيوز اإلعاللُ 
"معدو،"ي "مدعي"وي ،ر١ى بالوجهني قولهو:  

  اـاديـه وعـ علَياًـديثُ معـا اللَّيـأَن       ]وقَد علمت عرسـي ملَيكَةُ أننِي [– ٣٣٣

  . ، وأنشده غريه باإلعاللالتصحيح ب"واًدعم" :٢أنشده املازينّ

واختلف  لَّ يف عفقيل ؛ اإلعالل ة : ح م  الً على فاملفعول، وهو قولُ  لِع ٣اِء الفر،بِ وتعهاملصن ٤ف.ـ  واع رِت٥ض 
حنو  يف املصدرِ  بِلْ القَ بوجود : ]"ع٦]ات ع تاًي" واملصدر ،  ليس م نِبي  اً على فأُ :٧ وقيل . املفعول لِع لَّع ت يهاً بباب  بِش

 هي الّيت  الواوزاً، فصارتاجِها ح بِدتع يملَ فَ، باإلدغامِ حقيقة زائدةٌى ساكنةٌلَو اُأل الواونَّ أل؛٩"رٍأج" و،٨"لٍدأَ"
المك الكلمة أنها وليةَ تمفقُ ،الضلبياًءت ها يف بِلْ قَ على حد"و،"لٍأد "رٍأج."   

واالحتراز الالّمِ  بواوي م ن ي ائف/ ها،يإن حنو  اإلعاللُ  فيه ه جيب : "رف ١٠"ىلَقَ" و ،"ىم ،يف املفعول   ك تقولُ إن 
 إحدامها  قِب وس  الجتماعها مع الياءِ    ياءً الواو تبل، قُ "يولُقْم" و ،"يومرم" :لُ واألص ،"يلقْم" و ،"يمرم" :منه
  . ، وقد سبق الكالم على هذا الياُءتصح ل املضمومرِس وكُ، يف الم الكلمةتمغد وأُ،السكونب

وبكونه مفتوحالع ني موهو على قسمني؛ها مكسورِن  :ما ليس عه واواًين.وم ١١ا عينه واو.   

ه  يف حالة بنائ ياًء فيه الواوتبله قد قُلَع ف نَّ أل ؛التصحيحِ نى م لَو فيه أَ   اإلعاللَ إنََّ ف "يضر" : حنو األول أماف
للفاع  املفعولِ  اسمِ  فكان إجراءُ  ، بنائه للمفعولِ  ل ويف حالة   على الف أَ  يف اإلعاللِ  لِع لَو ى من م فَالَختله، وهلذا   ه 
، ومل  ]٢٨: ٨٩الفجـر سـورة   [﴾ةًيضر م ةًياض ر كبى ر لَي إِ عجِار﴿:  فقال تعاىل  التصحيح  دونَ  يف القرآن   اإلعاللُ جاَء
 ؛١٣فهذا ما ذكره املـصن .  وهو قليلٌ﴾،ةًوضرم﴿ :١٢هم وقرأ بعض".انوضالر" ن مع كونه م "ةوضرم" :يقل

                                                
، ٢/٣٨٢الكتاب  في  أیضًا لعبد یغوثوالشاھد ..."معدوًا علي: " بروایة١٥٨ المفضلیات في لعبد یغوث بن وقاص الحارثي البیت من الطویل، - ١

، ٢/٣٣١ومنتھى الطلب ، ٢٥٠وشرح أبیات الجمل للبطلیوسي ، ٢/٦٩١وسر صناعة اإلعراب  ،٢/٢٨٣وشرح أبیات سیبویھ البن السیرافي 
:  والعرس.٢/٣٨٢، وزھر ٩/٣٥٣، وشا ٤/٣٣٢، وھشا ٢/٥٦٨ورد في مر  .، وزھر٤/٥٨٩وشا، والمقاصد ، ٤/٤٠١وشرح الشافیة للرضي 

  .من العدوان: ومعدي وعادي. األسد: واللیث. اسم زوجتھ: وملیكة. زوجة الرجل
نھ غیر  ألر؛وقلب الواو یاء في مثلھ ناد ، لھ بالجمع للضمة والواو تشبیھًا استثقاًال"يمعد"إلى  "معدو" قلب معدیًا، ووجھ االستشھاد: موضع الشاھد

 .ھذا شاذ ال یقاس علیھ و.جمع
  .٤/٤٠١، وشرح الشافیة للرضي ٥/٣٦شرح المفصل البن یعیش و ،٣٨٢ المنصف  انظر روایة المازني في- ٢
  .٢/٥٦٨، ومر ١/٢٩٠اف ، واالرتش٢/٥٥٠ انظر مذھب الفراء في الممتع - ٣
 .٤/٢١٤٤ شرح الكافیة - ٤
 .٥٥١-٢/٥٥٠ ممن اعترضھ ابن عصفور في الممتع - ٥
 . زیادة من د، وط، وص- ٦
 .٣٨٢ ممن قال بذلك ابن جني في المنصف - ٧
 .وھو تحریف". أْوٍل"في د و).  دلو(انظر الصحاح واللسان . جمع َدْلو؛ وھو ما یستقى بھ - ٨
  ).جرو(انظر الصحاح واللسان . ولد الكلب والسباع؛ وھو  والُجْرُوالِجْرُو جمع - ٩
 ).قلي(انظر الصحاح واللسان . كره وأبغض:  قلى- ١٠
  .من د" وما عینھ واو" سقط - ١١
 .٤/٣٣٢ھشا  والقراءة ذكرت في. لم أقف على القراءة فیما عدت إلیھ من كتب القراءات - ١٢
  .٢/٣٨١انظر الكتاب . الك تبع سیبویھ في المسألةوابن م. ٢١٤٥-٤/٢١٤٤ شرح الكافیة - ١٣

 ب/٤٠٤
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 يح على    اإلعاللِ أعين ترجيححصيف حنو  الت : "مرضي" . أنَّ ١هوذكر غري يححصالت     أنَّ و ، يف ذلك هو القيـاس 
   . فيه شاذٌّاإلعاللَ

 :لُ واألص،"يوِقْم" :داً، فتقولاحهاً و ج و  اإلعاللُ نيع ت "يوِقَ" : حنو ،هاني واوي  بكسر الع  "لَعفَ" كان   إنْف
"قْمووو" فاس ،ثْتلَق اجتماع  ثالث  يف الطَّ   واوات رمع   ف ةمفقُ ،الض لبقُ  مثّ ، ياءً  األخريةُ ت لبت املتو ؛ يـاءً  ةُطَس 
  يف الياءِ  الياءُ تمغد وأُ ، ألجل الياءِ   كسرةً الضمةُ تبل قُ ، مثّ السكون إحدامها ب  تقَبِ وس  وواو  ياءٌ ه قد اجتمع  نأل

  ."يوِقْم" :فقيل

  : تنبيه

باب "مرضو"ي ،"وِقْمي"ابِ سعم وعٍضلَقْ تبياًء فيه الواو .   

  ٢)نـرد يعـو فَٱعٍ ـواوِ الَم جمـذي الْ     ولُ من ـا الْفُعـنِ جـذَاك ذَا وجهيـكَ(

 ثَ هذا موضع امن لَقْ تب  الفُ" إذا كان    :٣، أي  ياءً  فيه الواو٤"ولُع م م ها الم واو   مل ي لُخ م ع أنْ يكونَ  نماً ج
   .اًمفْردأو 

ـ  /،صاع" : حنو ، اإلعاللُ ب الغال أنَّ  إالَّ ،التصحيح و  فيه اإلعاللُ  اً جاز جمع كان   إنْف وع صفـا قَ" و ،"ي، 
الً على بـاب   م ح  ياءً ةُ األخري  الواو تلَدب، فأُ "وولُد"، و "ووفُقُ" و ،"ووصع": لُواألص ،"يل ود ،ولْد" و ،"يفوقُ
"وأُ"لٍأد ،عطيتقبلها ما استقَالّيت  الواو رل مثلها موإدغامٍ إبدالٍن .   

ـ ن"، و ٦ وهي اجلهـة   ؛"وحن"ـاً ل جمع "وحن"، و "وخأُ" و ،"وبأُ": ٥ ألفاظ، قالوا  التصحيحوقد ورد ب   جو" 
  . ٨رد وهو الص؛"وٍهب"ـ لجمع "وهب"، و٧هَء مااقر هالّذي ابح وهو الس؛"وٍجن"ـاً لجمع ؛باجليم

، ]٢١: ٢٥الفرقـان سورة  [﴾راًيبِاً كَ وتا ع وتعو﴿: ، حنو التصحيح ب الغال أنَّ  إالَّ ، فيه الوجهان  اً جاز مفْرد كان   إنْو
ـ  ديا ز مس" و ،"واًم ن الُا املَ من": وتقول،  ]٨٣: ٢٨القصصسورة  [ ﴾اداًس فَ الَ و ضِري األَ  ف اًولُ ع نَوديرِ ي الَ﴿ س ماًو." 

   ".اًيِسه قُبلْا قَسقَ"، و١٠وكَبِر ىلَّ و: أي؛"اًيِسا عس وع،اًيت عخيا الشتع": ٩هم يف قول اإلعاللُوقد جاَء

                                                
  ". مرضّو: والذي ذكر أصحابنا أن اإلعالل شاذ، وأن التصحیح ھو القیاس، فتقول: "١/٢٩١ قال أبو حیان في االرتشاف - ١
 .٢/٥٦٩ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٢
  ".ال یخفى أنھ ینبغي إسقاط أي: "٤/١٨٦٤ في صب - ٣
 .وھو خطأ". لالمفعو" في د - ٤
وھشا ، ٢/٥٦٩ومر ، ١/٢٨٣، واالرتشاف ٣/١٧١، وشرح الشافیة للرضي ٢/٥٥١، والممتع ٣/٢٥٦، واألصول ٢/٣٨١ انظر الكتاب - ٥
٤/٣٣٣.  
  ).نحو(انظر الصحاح واللسان .  والقصد، والطریق- ٦
 ).نجو(، واللسان ٩/١٠١، والمخصص )نجو( انظر الصحاح - ٧
وقیل غیر  . أماَم الُبُیوِتالَبْیُت الُمَقدَُّم :الَبْھوو. َبْھُو الصَّْدِر جوفھ من اإلنسان ومن كل دابة: وقیل. ن الثدیین والَنحری ما بٌةْرَج ُفبھو الصَّدر: وقیل - ٨

  ).بھو(اللسان والقاموس و ،٥/١٢٨، والمخصص ١/٣٨٣) بوه( جمھرة اللغة انظر. ذلك
  .٩/٣٥٧، وشا ٤/٣٣٣، وھشا ٢/٥٧٠ انظر مر - ٩
 .من د"  ولى:وعسا عسیًا أي"سقط  و).عسو( الصحاح واللسان انظر - ١٠

 أ/٤٠٥
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  .فْرد املُةفَّ وخمعِ اجلَلِقَث لحج أرفْرد يف املُالتصحيح و٢معِ يف اجلَ كان اإلعالل١ُماإنو

  : ٣تنبيهان

  :  أمورٍه ثالثةُ يف كالم:األول

  .  وليس كذلك كما عرفت. يف الوجهنيمعِ اجلَ"ولٍعفُ" وفْرد املُ"ولعفُ" بني ةُيسوِه التر ظاهأنَّ :أحدها

 وقد رفع هذين    . وليس كذلك كما عرفت    . يف الكثرة  التصحيحِ و  بني اإلعاللِ  ةُيسوِه أيضاً الت  راه ظَ :ثانيها
  : بقوله٤األمرين يف الكافية

ورحِـجلَالَـ اإلعي اجلَـ فعِـمو يـف       ـفْـمدي رحصـالتأَح ـلَوا قُـى ميـف  

 فلو ".يوِقَ"  بابِن م ال يكونَأنْ ب  وهو مشروطٌ  الالّمِ واوي ال ن م "ولٍعفُ" يف   التصحيح  جواز أطلق: ثالثها
"نِبي" م القُ" نوفُ" "ةولٌع" و جأنْ ب فْ يلَع  ا فُ  به مـ ب لَع"فْم٥"ولٍع م القُ" نوة" وقد  تقد م.  فكان الت بِعري الس الم 
مناملُ األمورِ هذه ناسبل غرلَ يقوأنْه ض:  

  نـع يسِــكْعالْ بِوـهاً فَـجمع نـعي       نْإِاً وردـفْـم هـن مولُـعـفُـا الذَـكَ

  .  يف البيت قبله)ادع( :وح يرجع لن"هنم" يف الضمريو

   . عليهقاس يدرِطَّ مفْرد املُ وإعاللِمعِ اجلَ تصحيحِن مال كُأنَّ ٦هاه هنا ويف الكافية وشرح كالمر ظاه:الثّاين

قـاس  وال ي " : قال ؛٨التسهيلِ يف    وإليه ذهب  ،قاس عليه ه ال ي  أن إىل   ٧ اجلمهور / فذهب معِ اجلَ  تصحيح أما
   . هذا لفظه".٩اءالفاً للفر خ،عليه

   ١٢.شاذٌّه أن ١١هه غري ذكرالّذيه، وادر اط١٠ِّالتسهيلِ ر فظاهفْرد املُ إعاللُأماو

  

                                                
 .وھو خطأ". وإن:"١ في ط- ١
 ".أرجح: "زیادة  د، وط، وصيف - ٢
 .٢/٥٧٠ من مر انن مستفاداالتنبیھ - ٣
 .٤/٢١٤٥ شرح الكافیة - ٤
  .وھو خطأ". بُفُعول" في د - ٥
٤/٢١٤٥ - ٦.  
 .٢/٥٧٠، ومر ١/٢٨٣واالرتشاف ، ٢/٥٥١ انظر مذھب الجمھور في الممتع - ٧
٣٠٩ - ٨. 
  .+٢/٥٧٠، ومر ٢/١٠١١، وشرح التسھیل للمرادي ٣/١٧١، وشرح الشافیة للرضي ٢/٥٥٠ انظر مذھب الفراء في الممتع - ٩
٣٠٩ - ١٠.  
  .١/٢٨٣ كأبي حیان في االرتشاف - ١١
 ".انتھى" في د زیادة - ١٢

ب/٤٠٥
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    ]شــواع ـنـح و"ـني "مٍـيف "مِـنو"      نوـح و"ـنامٍـي"ــ شمن ذُهيـذُو[  

)اعشو (ثُ كَ :١أيياءً  الواوِ بِ بقلْ  اإلعاللُ ر    فُ"ـيناً ل  إذا كانت عع "لٍعمج الالّمِ اً صحيح،)   وحمٍ"نيي  "نف 
  :٣، ومنه قوله"عائج" جمع "عوج" يف "عيج"، و"مائص" جمع ٢"]موص"يف [ "ميص"، و"مائن" جمع) "نومِ"

٣٣٤ –عمـ وضٍرلغاي املَـ تـجِرتحـلُ ته      جـلْعتخـ طَبـتل ـقَـهمٍ جـوعِـي  

ووجأنَّ ذلك   ه الع  ني شبهالالّمِ ب ت قُ لبِر ها ملطَّ ا نرأُ فَ فلَّعت  كما ت لُّع فقُ ،الالّم لبت مثّ ، ياءً ٤الثّانيةُ  الواو  
   ."موص" و،"مون" : حنو، منه أكثرالتصحيح ه ومع كثرت. يف الياِء الياُءتمغد وأُ،ى ياًءلَو اُأل الواوتبلقُ

وجيب إن  اع لَّتت الالّم ئالَّ ل ى إعالال توالَ يـ وذلك ك  ،ن"شغُ" و ،"ىوع "ىومـ " ج ـ " و ،"اوٍش ، أو  "اوٍغَ
   .فر الطَّنني حينئذ م العدعب ل؛"اموص" و،"امون"ـني ك العن متلَصفُ

) وحنامٍ"ويي"نمن ذُهذُوأي؛) ش :وِ ر٥ يف قولهي:  

٣٣٥ – ]ـذنـةُ منـةُ ابيـا منقَترٍأَالَ طَر      [الـفَم قـا أَرـنإالَّ كَـي ـامـالَماـه  

  : تنبيهات

  ٨.هادرني على اطِّحوي النن م٧ه غري وقد نص.درِطَّه مأناً يف ص ليس ن)اعش( قوله :٦األول

ـ " و ،"يلد" حنو    وكذلك فاءُ  .ىلَو أَ م، والض  والكسر م الض نيِ الع لِّع املُ "لعفُ"  يف فاءِ  جيوز: ٩الثّاين عصي" 
  . ١٠ةصوم اخلُديد وهو الش؛"ىولْأَ" جمع "أُلي"و

  

                                                
 .٢/٥٧١ الشرح اآلتي في مر - ١
  .، وص٢ زیادة من د، وط- ٢
. وال شاھد فیھ على ھذه الروایة" لقوم جّوع: " بروایة٦/٣٦٧، ومنتھى الطلب ٤٦والمفضلیات ، ٥٨للحادرة في دیوانھ  البیت من الكامل، - ٣

، وشا ٢/٥٧١ورد في مر  .)جوع(واللسان ، ٢/٤٩٧والممتع ، "بادرت طبختھا لرھط جیع: "روایة ب٣/٢١٩والشاھد بال نسبة في الخصائص 
  .والمراجل جمع مرجل؛ وھو القدر الذي یطبخ فیھ. اللحم الذي لم یبلغ نضجھ:  والمعرض.٩/٣٦١
 ".األخیرة:" في د، وط، وص- ٤
: ٤/٣٨٢ غداديبح الشافیة للو شر شواھد وفي وشا،،"النیام إال سالمھافما أیقظ : " بروایة٥/١٠٢لذي الرمة في المخصص  البیت من الطویل، - ٥
ر التھویم فما نّف":  أیضًاي ورو". النیام إال سالمھا فما أرق  أال خیلت مى وقد نام صحبتي": البیت من قصیدة لذى الرمة، والروایة في دیوانھ كذا"

، ومر ٨٦٤ورد في نا . ألبي النجم الكالبي في زھروھو ، ٤/٥٧٨ المقاصد بي الغمر الكالبي فيألوھو  .٦٣٨ وانظر دیوان ذي الرمة ".إال سالمھا
  .ر؛ من األرق؛ وھو السھر باللیلَھ أْس: وأّرق.٢/٣٨٣، وزھر ٣٩٤، ومكو ٩/٣٦٢، وشا ٢/٥٧٩، وعق ٤/٣٣٣، وھشا ٢/٥٧١
 .٢/٥٧١ التنبیھ األول في مر- ٦
  .٩/٣٦١، وشا ٢/٥٧١وانظر مر ". شاٍو وُشّوى" مع اشتراطھ أّال یكون معتل الالم كـ٢/٤٩٧ كابن عصفور في الممتع - ٧
  .""ُنوَّم"ال إلى " ُنیَّام"لى ھو بالنِّْسَبِة إ") ُنیٍَّم"َشاَع َنْحُو : (وقد باَن لك أنَّ قولھ: "في ط، وص زیادة - ٨
  .٢/٥٧١التنبیھ الثاني في مر أغلب  - ٩
 ).لوي(الصحاح واللسان  انظر - ١٠
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  كسرةً الواويل تأنْ وهو ، مل يذكره هنار وبقي عاش. ياًء فيه الواوبلَقْ ت موضعٍ تاسعهذا املوضع: ١الثّالث
 د نةٌوهي ساكفْرحنو ،ةٌم : "ميو ،"انز "ماتقَي"، لُ األص: "موو ،"انز "ملَ فقَ ،"اتقَوب  ـ   يـاءً  وا الـواو اس االً قَثْت

لْلروجِخم نكاخلروجِ إىل الواوِ كسرة م نكسرة إىل ض مة.ولذلك مل يكن ل" هم مثلُ يف كالمعف."   

بالقَوخرج لِ يداألوحنو : "موالثّاين وب".دعل" : حنووو،"ط "عو/،"ضو "صو،"انو "سالثّالث وب".اروحنو : 
"اجلو،٢"اذو "اعل٣"اطو.   

 

                                                
  .٢/٤٣٦وانظر الممتع . ٤/٣٣٠التنبیھ الثالث في ھشا  أغلب - ١
 ).جلذ(الصحاح واللسان  انظر . داَم مع الُسرعة؛ وھو من سیر اإلبل: أي؛َذ بھم السیُر اْجِلوَّاذًااْجَلّو:  یقال- ٢
  ).علط(انظر الصحاح واللسان .  ِإذا تعّلق بُعنقھ وَعاله،اْعَلوََّط بعیَره اْعِلّواطًا:  یقال- ٣

 أ/٤٠٦



 

480 
 

  

  لٌـصـفَ

  
]تا" "فَا" نِـذُو اللِّي"عالٍـ يف افْتالَـ أُبد       شذَّــو ي اهلَمي ذـفوحكَالَ "زِ نائْت"[  

 لِ عن الفاع١ نائبرت مست ضمرياألولُ و،)لدبأُ(ـ ل ثان مفعولٌ)تا( :) أُبدالَافْتعالٍ يف "تا" "فَا" اللِّنيِذُو (
 يف بج و، واواً أو ياًء:يعين ،نيٍ ل حرففْتعال اال إذا كان فاُء:٢أي . منه حالٌ)فا(، و)اللِّنيذي (يعود على 

 اكنِالس اللِّنيِ ف حبرقِطْالن رِسع ل؛ واملفعولِلِي الفاعم واسلِع الفنه م ويف فروع، فيهها تاًءى إبدالُحص الفُاللّغة
  مثالُ. املهموسِن مالتاء وورِهج املَن ماللِّنيِ ف حرنّ أل؛فص الواةافَن ومجِر املخةبارقَ منا بينهما مم لالتاِءمع 

 ،لَصت واو،الٌصتاو" :لُ، واألص"ه بِلٌصت وم،لٌصت وم،لْصات و،لُصت وي،لَصات و،الٌصات" :ذلك يف الواو
ويوتوا،لُص وتلْص،وم وتلص،وم وتصه يف الياء ومثالُ".ل به: "اتسو،ار اتسر،وي ِستو،٣ر ِساتر،وم ِستر،وم تسر 
٤به"لُ، واألص: "ايتسار،واي تسر،وي يِستر،واي ِست٥ر،وم ي٦رِست،وم يترس."   

  الكسرة بعد فكانت تكونُ، ما قبلها ا حركاتتبالعتوها لَرم لو أقَنهأل ٧ يف ذلك تاًء أبدلوا الفاَءإنماو
  أحوال ما قبلها أبدلوا منها حرفاً يلزمرِيغتها لرِها إىل تغيريصأوا ما ر واواً، فلمالضمةفاً وبعد  وبعد الفتحة ألياًء
وجاء وهو ،داًهاً واحوهو أقرب ،الت وائالزدم مِ الفَنإىل الواو، ول يوافما بعده فَق يغَدفيهم  .  

وقال بعض نيالنيف باب  البدلُ:٨حوي "اتما "لَصإنهو م نّ أل؛ الياِءن٩ الواوال تثبت يف  مع الكسرة 
"اتويف "الص "اتلَص."وح املضارِلَم عواسم لِ الفاعواملاضيرِ منه على املصد املفعولِ واسم .  

  

  

                                                
  .وھو تحریف". غائب:"١ في ط- ١
  .٢/٥٧٢ب الشرح اآلتي في مر  أغل- ٢
 .١من ط" یتَِّسُر" سقطت - ٣
 .في د، وط، وص" بھ" لیست - ٤
  .وھو تصحیف". واتیسر:"١ في ط- ٥
 .وھو خطأ". میسر:"١ في ط- ٦
 .١من ط" تاء" سقطت - ٧
 .٢/٥٧٢، ومر ١/٣٠٩االرتشاف القول في  انظر - ٨
 ". ال من الواو:" في األصل- ٩
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  : ١تنبيهان

 ، فاًءا ال تكونُألنه ؛ هلا يف ذلك فال مدخلَف األلأما و.متقد كما  والياَء الواو يشملُ)اللِّنيِذو ( :األول
  . الماً وال ،وال عيناً

 ، قبلهات احلركا على حسبِ الكلمة، وجيعلون فاَء اإلبدالَ/ هذا يتركونَ قوم٢ احلجازِ أهلِنم: الثّاين
 ن م العربِن مأنّ ٤ وحكى اجلرمي."٣رِستو فهو م،رِسات ي،رستاي" و،"لصتو فهو م،لُصات ي،لَصتاي": فيقولون
   ٥. وهو غريب. باهلمز"رستائْ" و،"لَصتائْ" :يقول

 "لِكْاَأل" ن م"لَعتافْ" ،٧"رزتيا"و) ائْتكَالَ( يف ٦مقوهل) في ذي اهلَمزِ نحو ( تاًءفْتعال اال فاِءإبدالُ) وشذَّ(
 ،"نمتواُ"وكذا قوهلم يف . ٨التاء بإبدال الياء املبدلة من اهلمزة تاء وإدغامها يف "رزات" و،"لَكَات" ":ارزاِإل"و
 ، اإلبدالِه عدم يف ذلك كلِّ الفصيحةُاللّغةُ و.٩ تاًءبإبدال الواو املبدلة من اهلمزة "نمات" ":ةناماَأل" ن م"لَعتافْ"
 ن وهو م،لٌ أصالتاُء إنما و.مه و"ذاألخ" ن م"لَعتافْ"ه إن "ذَخات" يف ١٠ اجلوهري وقولُ.ى إعالالنالَو تإالَّو
"تـ ك"ذَخ"اتبع"م ن "بِتع" .١٢تقولُ :١١قال أبو عليالعربِ بعض : "تمبعىن "ذَخ "اتذَخ."ونازع  الزيف ١٣اجج 

  من١٤ما حكاه أبو زيد بِ ما ذهب إليه الفارسيحح وص.فذ وح"ذَخات" :هلَ أصأنّ، وزعم "ذَخت"وجود مادة 
 اللّغة على اًء فاؤه تأُبدلَتا م م١٧"ذَخت" أنّ إىل ١٦رين بعض املتأخ وذهب."١٥ذاًخ تذُخت يذَخت" :قوهلم
م ألنه ؛ه عليها أحسن بناَءأنّ إالَّ  قليلةً كانت وإنْاللّغةُ وهذه . بالواو"ذَخو" وهي ؛ةًغ فيه لُنّ أل؛ىحصالفُ
نأنّوا على ص "اتم١٨ رديئةٌ لغةٌ"ن.   

  

  
                                                

  .٣١٠-١/٣٠٩ظر االرتشاف وان. ٥٧٣-٢/٥٧٢ن في مر التنبیھا - ١
، ١/٣٠١، واالرتشاف ٣/٨٣، وشرح الشافیة للرضي ٣١١-٣١٠، والتسھیل ٤/٢١٥٤شرح الكافیة و ،٢٥٠ التكملة  انظر لغة أھل الحجاز في- ٢

  .٢/١٠٣٣وشرح التسھیل للمرادي 
 .وھو خطأ". مویتسر:" في د- ٣
  .٤/١٨٠، والمساعد ٢/١٠٣٣ وشرح التسھیل للمرادي ،١/٣١٠، واالرتشاف ٣/٢٦٩ انظر حكایة الجرمي في األصول - ٤
 ".انتھى" في د زیادة - ٥
  .١من ط" قولھم" سقطت - ٦
  ".ائتزر":٢ في ط- ٧
- ٢/٢٨٧انظر الخصائص  و".وھو عندي على قیاس قول أصحابنا خطأ. حكى بعض البغدادیین فیھ اإلدغام: "٢٥٠ قال الفارسي في التكملة - ٨

  ).أمن(، واللسان ٣/٨٣ي ، وشرح الشافیة للرض٢٨٨
  .٢٥في مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ كما ھي قراءة شاذة و. ٢٨٣: ٢من سورة البقرة . ﴾اتُِّمَن﴿:قراءة ابن محیصن كذا - ٩
  ).أخذ( الصحاح - ١٠
 .٢/٦٨ الحجة للفارسي - ١١
 ".قال:" في ط، وص- ١٢
  .٣٩٦-٢/٣٩٥ وانظر رد الفارسي في اإلغفال .٣/٣٠٧معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  - ١٣
  .٢/٥٧٤، ومر ١٤/٢١٩، والمخصص ٢/٦٨ انظر حكایة أبي زید في الحجة - ١٤
  ).تخذ(انظر اللسان .  تسكین الخاء في المصدر أیضًا ویصّح- ١٥
 .٢/٣٩١، وزھر ٢/٥٧٤، ومر ٣/٧٩ انظر القول في شرح الشافیة للرضي - ١٦
 ".اتخذ" في د - ١٧
 .٤/٣٣٩وانظر ھشا . ٥٧٤-٢/٥٧٣لب ما سبق في مر  أغ- ١٨

 ب/٤٠٦
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  ]يـ بق داالً"ادكر" و"ازدد" و"انَاد"ي ف       قِـر مطْبـ رد إثْالٍـ افْتع"اـت" "اـطَ["

 ، أمراً)در( كان  إنْ)تا( األولُ  واملفعولُ،)در(ـ ل ثان مفعولٌ)طا( :) رد إثْر مطْبقِافْتعالٍ "تا" "طَا"(
كان ه إنْوضمري )ر١أي . جمهوالً)د:نِ إذا بالُ االيعفْته وفروعم ماحلا فاؤه أحد طْ املُروفقَباد وهي ،ةالص 

 ":برض" ن وم،"ربطَاص" ":ربص" ن م"لَعتافْ" فتقول يف ،ه طاًء تائ إبدالُبج و،اءالظّ والطّاء وادالضو
"طَاضرب"،وم طَ" نهطَاطْ" ":رهر"،وم لَظَ" نلَطَظْا" ":مم"،لُ واألص: "اصتبو،"ر "اضتراطْ" و،"بتهر"، 
 التاء إذ ،ةفَ الصنِايب وتجِرخ املَبِ تقارن م/ا بينهمام لقِبطْ مع احلرف املُالتاء  اجتماعلَقثْت فاس،"ملَتاظْ"و

  .الطّاُءوهو  ،هاجِرخ من م حرف استعالٍءالتاِء ن ملَدبأُ، فَلٍعتس مهورج مقبطْ وامل٢ُ]ةٌلَفتسم[ مهموسةٌ

  : ٣تنبيه

اء الظّ بعد أُبدلَتوإذا .  اإلدغامبج فو،ن منهما ساكاألول و،النثْ م اجتمعالطّاِء بعد  طاًءالتاُء أُبدلَتإذا 
اجتمع مبارِقَتانالبيانُ فيجوز ل مع إبدال  واإلدغاماألوم ومع عكسهالثّاين  جنسِن  .الثة  باألوجه الثَّيوِوقد ر

  :٤هقولُ

٣٣٦ -الْج وهـ و ادالّذيولَهائن كيطعفْ       يظْـعيـواً ويأَح اًانـلَمـطَـظْـ فَيمل  

  . ا حنن فيهم وليس م،ونالن بملظَني فَ:٦، وقد روي أيضاًملطَّي وفَ،ملظَّي وفَ،ملطَظْي فَ:٥روي

 ، دون عكسهاألول إىل الثّاين بِلْ بقَ واإلدغام البيانُ فيجوزبانارِقَت أيضاً متمع اجالصاد بعد أُبدلَتوإذا 
   . يف اإلدغام يذهبالّذي فريِ الصن مالصادا يف م ل"رباطَّ" : وال جيوز،"رب واص،ربطَاص" :فتقول

 دون عكسه، األول إىل الثّاين بقلب  واإلدغاملبيانُ ا فيجوزبانارِقَت أيضاً م اجتمعادالض بعد أُبدلَتوإذا 
 لذهب ما الطّاء يف مغد فلو أُ،يلٌطتس م حرفادالض نّ أل؛"براطَّ" : وال جيوز،"بر واض،برطَاض" :فتقول
فيه مذلكن  .وقد حكذوذ يف ياطَّ" :٧الشجوهو يف ،"ع طَالْ" :دور والغرابة مثلالنجالالَّمب "ع .  

  

                                                
  .٥٧٦-٢/٥٧٥ أغلب الشرح اآلتي في مر - ١
 .، وص٢ زیادة من ط- ٢
  .٥٧٦-٢/٥٧٥ كالم التنبیھ في مر - ٣
وشرح أبیات سیبویھ البن ، ٢/٤٢١ولھ في الكتاب ..". ُھَو الجواد: " بروایة٥٤لزھیر بن أبي سلمى في دیوانھ  البیت من البسیط، - ٤

، ٩/٣٧٩، وشا ٤/٣٤٠، وھشا ٢/٥٧٥ورد في مر . ، وزھر٤/٥٨٢ومر، وشا، والمقاصد ، ١٠/٤٧ البن یعیش وشرح المفصل، ٢/٢٦٥السیرافي
طلب منھ معناه أنھ ُی" یظلم أحیانًا ": من غیر مطل وال تسویف، وقولھ سھًال:معناه" عفوًا ":العطاء، وقولھ: الكریم، والنائل: والجواد .٢/٣٩١وزھر 

 . للظلم وتكلفھ لذلك قبول، السائل ما سألھفیعطيكّلفھ یت: ویظطلم، في غیر وقت الطلب
 فيدغام على الوجھین  واإل،دغامترك اإلوذكرت األوجھ الثالثة ؛ وھي ، ٢/٤٢١ في الكتاب بالظاء والطاء دغام بالوجھین سیبویھ على اإلهأورد - ٥

 .٤/٤٩٣ الشافیة للرضي وشرح، ١٠/٤٧وشرح المفصل البن یعیش ، ٥٥٤المفصل و ،١/٢١٩سر صناعة اإلعراب 
  ).ظلم(واللسان   والصحاح،١/٢١٩سر صناعة اإلعراب و ،٤/٤٦٥غریب الحدیث ألبي عبید  في ھذه الروایة تورد - ٦
  .١/٣١١، واالرتشاف ٥٥٥، والمفصل ١/٢١٩، وسر صناعة اإلعراب ٣/٤٣٣ انظر الحكایة في األصول - ٧

 أ/٤٠٧
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وقد ر١ه قولُوي باألوجه األربعة:  

٣١٤ –ط٢َالَـ مـ إلَى أَرفَالْطَج قْفح ـاة٣ع  

 : حنو، أو زاي"انَد" : حنوا فاؤه دالٌم مفْتعالُين اال إذا ب:٤أي ؛) بقي داالً"ادكر" و"ازدد" و"ادانَ"يف (
"زكَذَ" : حنو٥، أو ذالٌ"ادر"و جإبدالُب ه داالً تائ،الَقَ في: "و،"انَاد "ازدو،"اد "كَادر"،لُ واألص: "ادانَت"، 
،  مهموسةٌالتاء و جمهورةٌ هذه األحرفنّ أل؛ هذه األحرف بعدالتاِء يُءجِ ملَقثْت فاس،"ركَتاذْ" و،"ادتاز"و

  .الدال وذلك ،رِه يف اجلَاألحرف  هذه / ويوافق، يف خمرجهالتاَء قافو ييء حبرففجِ

  : تنبيهان

   .نيِلَثْ الجتماع امل؛ اإلدغامبج والدالِ داالً بعد فْتعالِ اال تاُءأُبدلَت إذا :٦األول

 ،رجداز" :قال في، دون عكسهاألول إىل الثّاين بقلب  واإلدغام اإلظهاراي جازالز داالً بعد أُبدلَتوإذا 
وازجر"،وال جيوز : "ادج؛"رفَ لوات الصريف.   

  :٧، ومنه قوله"ركَداذْ" :قال في،يهه بوج واإلدغام، اإلظهار: أوجه ثالثةُ جازالِ داالً بعد الذَّأُبدلَتوإذا 

٣٣٧ –الْهـ وت مـراًءـذْرِيراذْد هبجاـ ع  

 ]١٥: ٥٤سورة القمر[﴾٩رٍكذَّ من ملْهفَ﴿ :٨اًشاذّ ئرِوقد قُ.  قليلٌالثّالثُ وهذا .بذال معجمة "ركَاذَّ" و،"ركَاد"و
  .باملعجمة

 رقَها تأن ؛الثة وداالً بعد الثَّ، بعد األحرف األربعة طاًءفْتعال اال تاِء على إبدالِاظمالن ى اقتصارِضتقْم: الثّاين
وال بعد سائر احلروف دبلُت. سهيل يف وقد ذكر١٠الت لُها أندبالثّاِء بعد  ثاًءت،ثَّا" :قال فيروهو ، مثلثة بثاٍء"١١د 

                                                
  أیضًاي ورو.جعَط فاْضي وقد رو. وھو شاذفالطجع فأبدل الضاد المًا:  وأما قول الراجز": ١/٣٢١ قال ابن جني في سر صناعة اإلعراب - ١
  ."جع فاّض ویروى أیضًا.جعفاّط

  .وھو تحریف". قال:"١ في ط- ٢
  ".انتھى" زیادة ١ في د، وط- ٣
 .٢/٥٧٦تي في مر  أغلب الشرح اآل- ٤
 .١من ط" أو ذال"  سقط - ٥
  .٥٧٧-٢/٥٧٦ مر التنبیھ األول في أغلب - ٦
وھو بال نسبة في المفصل .  وشا،١/٣٥والممتع ، ١٠/٤٩وشرح المفصل البن یعیش ، ١/١٨٧ في سر صناعة اإلعراب  ألبي حكاك الرجز- ٧

؛ ذرتھ تْذِریِھ إذراء، وأَذَرتھ الریح َتْذروه َذْرًوا، وَذرْتھ َذْریًا: یقال: وتذریھ. ضرب من النبات:  والھرم.٩/٣٨٦ورد في شا ). ذكر(واللسان ، ٥٥٥
  .تطیره وتفّرقھ: أي

 . اذدراء، ووجھ االستشھاد إبدال تاء االفتعال داًال بعد الذال فجاز فیھا اإلظھار: موضع الشاھد
  . ھي قراءة ابن مسعود وعیسى وقتادة، وبینھم عباس عن أبي عمرو١٤٩-١٤٨ في مختصر في شواذ القرآن البن خالویھ - ٨
  .، فھو تصحیفوال شاھد فیھ على ذلك.  بالدال المھملة﴾ٍرُمدَِّك﴿:  في د - ٩
٣١٢ - ١٠. 
  .وھو تحریف". اثرو:"١ في ط- ١١

 ب/٤٠٧



 

484 
 

 :يعين ؛"ديي جند عوالبيانُ" :١قال سيبويه. ثناة م بتاٍء"درات" :قال فيالثّاء فيها مغَد أو ت،"درثَ" ن م"لَعتافْ"
  .  هذا الوجهاملصنف ومل يذكر .٢"درتاثْ" :قال في،اإلظهار

 ":زتاج"، ويف "واعمداج" ":واعمتاج" كقوهلم يف  داالً بعد اجليمِتبدلُها قد أن أيضاً ٣التسهيلوذكر يف 
"اجداعر ،"ز٤قال الش:  

٣٣٨ -صل ـ فَقُلْتبِياحبِسحـ الَ تاـان       ـبِنعِ أُصـزلـواجو ـهدش ــزاـيح  

قاس عليهوهذا ال ي .كالمِوظاهر  ف٥ كتبه يف بعضِاملصن فإنْ. لبعض العربه لغةٌأن صح  جاز ه لغةٌأن 
القعليهياس .   

وهذا آخما ذكره ر اظمالنم وما يتعلَّ اإلبدالِ بابِن قبه م ناإلعالل أوجه  .  

  

                                                
  .٢/٤٢٢ الكتاب - ١
 .وھو تحریف". ائترد:"١ في ط- ٢
٣١٢ - ٣. 
زید بن الطثریة في ولھ أو لی. ٤/٤٨١ الفقعسي في شرح الشافیة للرضي  لمضرس بن ربعي والبیت من الوافر،".ومنھ قولھ:" في د، وط، وص - ٤

 .١١/١٧، والخزانة ١/٣٥٧، والممتع ٥١٦، والمفصل ١/١٨٧ وھو بال نسبة في سر صناعة اإلعراب .٤/٥٩١، وشا، والمقاصد )جزز(ن االلس
 :ي قولھفراد ف ثم عاد إلى اإل،"ال تحبسانا ":خاطب الواحد بخطاب االثنین في قولھ" ..فقلت لصاحبي ":وقولھ .٩/٣٨٤، وشا ٢/٥٧٧ورد في مر 

رض حطب، بل اكتف بقطع ما فوق وجھ األ اللحم بتشاغلك بنزع أصول الشّي ال تؤخرنا عن :والمعنى .من جّز بمعنى قطع:  واجدز."واجدز شیحا"
  .منھ

  .٢/١٠٣٦، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥٧٧ ومر ،١/٣١١ كذا ذكر عن المصنف في االرتشاف - ٥
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  : ١خامتة

قد علمم ا ذُمكأنّ رحروف اإلبدال م ِسقَنإىلةٌم  ما يبلُدوي بالثة، ة الثَّ كاهلمزة وحروف العلِّ، منهلُد
 وإىل ؛٣"هوم" :هلَ أصإنّ ف،"اءم"ـراً ك آخ منها اهلمزةُتبدل و،٢"اقره"ـالً ك اهلمزة أون متبدلها إنوكاهلاء ف

ما يب٤ واللُدي بلُدال والطّاء امليم و/ وهو،نه م؛الدوإىل ما ي بلُدمنه وال ي باء وهو ،لُدالت .  

   . لعروضها٥وها يف باب اإلبدالِدع ألجل اإلدغام فلم ي بعضٍنها م بعضةبارِقَت املُ احلروف إبدالُأما

وعللُ  اهلمزةَأنّ أيضاً مدبتم ثالثن ة؛ أحرفوهي األلف لُ  الياَءأنّ و. والياُء والواودبتم نثالثة ؛ أحرف 
 ن متبدلُ ف األلأنّ و. والياُء واأللف وهي اهلمزةُ؛ أحرف ثالثةن متبدلُ  الواوأنّ و. والواوف واأللوهي اهلمزةُ

ثالثةوهي اهلمزةُ؛ أحرف امليأنّ و. والياُء والواو ل مدبتم ن اَء أنّ و.ونالنلُ التدبتم ؛ني حرفَنومها الواو  
  . الًصفَ م٨ على ما سبق٧التاِء من تبدلُ الثّاء أنّ و.٦التاِء ن متبدلُ الدالَ أنّ و.التاء ن متبدلُ الطّاَء أنّ و.والياُء

 اإلبدال  حروفأنّ، وصريفروري يف التالضه هنا هو  ذكراظمالن ما قصد أنّ ٩ البابلَ أوتقدموقد 
الشائع اثنانوع شرون حاإلبدالَأنّفاً، ور يف غريِ قد وقع ه ليس بشائعٍها أيضاً ولكن .  

ذَ أُأنْ وقد رأيتلَيما سبق كْ ذه باستيفاء الكالم على إبدال مجيع احلروف على سبيل اإلجيازِر،م رباً ت
  : وفيق التهللا وبا، فأقول،يبها يف املخارجترف على تللحرو

  الكالم١٠تقدم وقد . والغني واخلاُء والعني واهلاُء والواو والياُء وهي األلف؛ أحرف سبعةن مأُبدلَت :اهلمزةُ
عليها سا ف.ينوى األخريإبدالُأم ها ماخلاء فقوهلم يف ن "صرخ:" "ص١١ اخلليلخفش عنِ حكاه األ،"أَر.وم ن 
  . داً جِ وإبداهلا من هذين احلرفني غريب.١٢ عن اخلليلِيلِم ش بنرضالن حكاه "هنأَر" ":هنغَر"هم يف الغني قولُ

  

                                                
  .٣٣٣-١/٣١٢وھو مستفاد من االرتشاف . ٥٨٥-٢/٥٧٧ أغلب كالم الخاتمة في مر - ١
، والممتع ٣٠٤ شرح الملوكي  و،٢/٣٤٤، واللباب ٢/٥٥٤، وسر صناعة اإلعراب ٢٥الكنز اللغوي ، و٢/٣١٣الكتاب  انظر. من أراق الماء - ٢
١/٣٩٩.  
  .١/٣٤٨، والممتع ٢٧٩شرح الملوكي و ،١/١٠٠ سر صناعة اإلعراب   انظر- ٣
  .١من ط" ال" سقطت - ٤
  . وھو خطأ". اإلدغام" في د - ٥
  .وھو تصحیف". الثاء:"١ في ط- ٦
 .وھو تصحیف". ءوأن التاء تبدل من الثا:"وفي األصل. من د" وأن الثاء تبدل من التاء" سقط - ٧
 .٤٨٤-٤٨٣ فصل في إبدال فاء االفتعال - ٨
 .٤٢٢ باب اإلبدال - ٩
  .٤٤١-٤٣٦، ٤٣٣-٤٢٨ باب اإلبدال - ١٠
 ).صرأ( انظر حكایة األخفش عن الخلیل في القاموس والتاج - ١١
 أحد ،أبو الحسنوالنضر بن شمیل لغوي بصري، . لعلھ: ورغنھ ورأنھ بمعنى). رأن(انظر حكایة النضر عن الخلیل في القاموس والتاج  - ١٢

كتاب : (من مصنفاتھ. ، صدوق ثقةوعروض وشعرصاحب نحو وھو  ،أیام العرب وروایة الحدیث وفقھ اللغةب أوتي المعرفة، أصحاب الخلیل
 .٨/٣٣، واألعالم ٣٠٥انظر البلغة . ھـ٢٠٤سنة : ة وفاتھ وقیلاختلف في سن). الصفات

 أ/٤٠٨
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األلف: لَتدأُبم نأربعة وهي الياُء؛ أحرف و واهلمزةُ والواو م وقد . اخلفيفةُونُالن١تقدعليها الكالم وى س/ 
  . ]١٥: ٩٦سورة العلق[﴾اًعفَسنلَ﴿ : فنحو٢ اخلفيفةونالن نها م إبدالُأما ف.األخرية

 قد  اهلمزةنها م فإبدالُ. واحلاُء٣التاُء و والياُء والواو واأللف وهي اهلمزةُ؛ أحرفة ستن مأُبدلَت :اهلاُء
  :٥ ففي قولهف األلنها م إبدالُأما و. البابلَ أو٤تقدم

  هـنـن أَمكـد وردت مـ قَ– ٣٣٩

     ـمه ـنـهـنمـا وه ـنـنه  

  هـمـ فَ  اــأُروه  م ـلَ   إنْ     

 أو فما  فما أصنع:أي ؛ ذلكن م يكونَ أنْ فيجوز"همفَ" : قولهأما و.ف األلن م"هنه" يف  اهلاُء٦تلَدبفأُ
ها  مل أروإنْ ف، وكثرت جانبٍ كلِّن مها قد وردتأن أي ؛"ففُاكْ" مبعىن "همفَ" يكون  وجيوز أنْ.ري هلاانتظا
لُفال تفُي واكْنِمفي عن.وم ذلك قوهلم يف ن "أَ" ":اأننلْ أُ تكونَ، وجيوز أن٧ْ"هقَحتيف ٩ وقالوا.٨بيان احلركة ل 

"حيلَهلَةٌ خريةَ األ اهلاَءإنّ ":هدب١٠مم نيف  األلف "حياو. "الَهإبدالُأم ها م١١ ففي قوله الواوِن:  

  رْــ بِشاًرــت شـك ألْحقْـه ويح       اـاهنـا يـولُهـي قَـ وقَد رابنِ– ٣٤٠

وقد اختلإىل ١٢ يف ذلك فذهب اجلماعةُف أنها مبةٌلَدم الواوِن ،لُ واألص: "يا ه١٤ وقال أبو الفتحِ."١٣اون: 
  أقرب إىل األلف إذ اهلاُء؛اًيوِالً قَو قَ لكانَ األلف بعدةع الواق الواوِن مةبلقَن املُ األلفن ملٌد ب اهلاَءإنّ :ولو قيلَ"

 يف التاء نها م وإبدالُ".ةينه" يف "ةهينه" و،"يذه" يف "هذه" :١٥ يف قوهلم الياِءنها م وإبدالُ."منها إىل الواوِ
   .١٦تقدم وقد ،البصريني على مذهب فقْ يف الو"ةحلْطَ" :حنو

                                                
  .٤٦١، وفصل في قلب الواو والیاء ألفًا ٤٤١ باب اإلبدال - ١
 .٣٣ تقدم الكالم علیھا في باب نوني التوكید - ٢
  .وھو تصحیف". الثاء:"١ في ط- ٣
 .٤٢٤ باب اإلبدال - ٤
شرح الشافیة ، و١/٤٠٠والممتع ، ١٠/٤٣، ٣/١٣٨وشرح المفصل البن یعیش ، ١/١٦٣اعة اإلعراب وھو في سر صن،  مجھول القائل الرجز- ٥

  . والضمیر في وردت عائد على اإلبل.٩/٩، وشا ٢/٥٧٩ورد في مر  ).ھنا(واللسان ، ٣/٢٢٤للرضي 
  ".فأبدل:"وفي ط، وص". فإبدال:" في د - ٦
  .٣١٥، وشرح الملوكي ٢/٥٥٥ انظر سر صناعة اإلعراب - ٧
 .٢/٣١٣ انظر الكتاب - ٨
  .١١٦، وابن الحاجب في الشافیة ٥١٥ ممن قال بذلك الزمخشري في المفصل - ٩
 ".بدل:" في د، وط، وص- ١٠
، وشرح ٢/٣٤٤واللباب ، ٢/٣٣٨، وأمالي ابن الشجري ٢/٥٦٠وسر صناعة اإلعراب ، ١٦٠المرئ القیس في دیوانھ  البیت من المتقارب، - ١١

: وقولھم.  والخوفالشكأدخل علي : نيوراب .٩/١٠، ٨/١٢٧ورد في شا . ١/٣٧٥، والخزانة ٤/٢٦٤والمقاصد ، وشا، ١٠/٤٣المفصل البن یعیش 
  .یا رجل سوء:  أي؛"یا ھناه"
، وشرح الشافیة للرضي ١/٤٠١والممتع ، ٣١٠وشرح الملوكي ، ٢/٣٣٨انظر أمالي ابن الشجري . خفش زید واأليعند أبالھاء فیھ للسكت  و- ١٢
٣/٢٢٥.  
 .وھو تحریف".ھناؤ:" في د- ١٣
  .٢/٥٦١ سر صناعة اإلعراب - ١٤
 .١/٤٠٠، والممتع ٣١١شرح الملوكي ، و٢/٣١٣الكتاب  انظر - ١٥
 .٤٢٤، وباب اإلبدال ٣٤٦ باب الوقف - ١٦

 ب/٤٠٨
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. شاذٌّ وهو ."؟اهو واألخةُو اإلخكيف" و"؟اهن والبونَن البكيف" :هم يقولونأن ئي عن ط١َبرطْوحكى قُ
ومالن قوهلم يف اذِّش "التابوت:" "توهاب."قال ابن ٢ي جن: "يعين ،"ها بِئرِ قُوقد:٣، قالواذِّ يف الش: "وسمع 
قَ" :هم يقولُبعضعدنى الفُلَا عيريد؛"اهر : "ى الفُلَعها وإبدالُ"."اتر/م طَ" : يف قوهلم احلاِءنهرمبعىن ؛"يَء الش 

  بني ذي احلاِء٧هم بعضقوفر. ٦"هحدم" مبعىن "ههدم"، و٥"هاحتم"  مبعىن؛"ولْ الدهتم"، و٤ أبعده:أي ؛"هرحطَ"
  . لُ هو األصحد املَأنّ إالَّ ،ى واحد كوما مبعن واألصح.ه يف الوجهد واملَ، يف الغيبةحد فجعل املَ؛وذي اهلاِء

العني: لَتدأُبم وهلم يف ق فاحلاُء. احلاء واهلمزة؛ني حرفَن: "ضبمبعىن "ع "ضب٨"ح.   

  . ٩تقدم وقد ،يمٍم تةُنعن وهي ع،"مائداً قَيإنَّ ز" مبعىن ؛"مائداً قَي زنع" :واهلمزة يف حنو

 ،"رطخ يرطَخ" مبعىن ؛"رطغ يهيدي بِرطَغَ" : حنو قوهلم فاخلاُء.ني والع ومها اخلاُء؛نيرفَ حن مأُبدلَت :الغني
  . ١٢"نعلَ" يف "نغلَ" : يف قوهلم١١نيعوال. ١٠ينحكاه ابن جِ

  .  وهو قليلٌ.١٣"عبر" مبعىن ؛"حبر" : قالوا؛ني العن مأُبدلَت :احلاُء

  .ةلَّيف غاية الق وذلك .ؤ بينهماكافُ فقد وقع الت،١٤"نغَاَأل" يريدون "نخاَأل" : قالوا؛ني الغن مأُبدلَت :اخلاُء

القاف: لَتدأُبم نقالوا يف ؛ الكاف "كْونالطَّة ؛"رِائوهي مأواه م اجلَن لِب: "قْو١٦ حكاه اخلليل،١٥"ةن .  

                                                
  .٣٤٧ي باب الوقف  وقد تقدم الكالم علیھا ف.١/٤٠٢، والممتع ٥١٥، والمفصل ٢/٥٦٣ناعة اإلعراب  انظر حكایة قطرب في سر ص- ١
  . من سورة البقرة٢٤٨واآلیة التي قرئ بھا كذلك ھي اآلیة .  لألنصارونسب القراءة. ١/١٢٩ المحتسب - ٢
  .ونسب القول إلى عامة عقیل. ١/١٣٠ المحتسب - ٣
 ).طھر(، والقاموس والتاج ٢/٧٦٢) رطھ( انظر جمھرة اللغة - ٤
متھ الدلو بمعنى :"في د. وھو تصحیف". َمْیُھ الدلو بمعنى َمْیِحھا:"وفي األصل . صحیف وتحریفوھو ت". مثھ الدلو بمعنى مّحھا:"١ في ط- ٥

 –متھ الدلو : قال في القاموس. متھ الدلو بمعنى متحھا بفوقیة فیھما: قولھ:"٤/١٨٧٥وفي صب . ، وص٢والمثبت ما في ط. وھو تصحیف". منحھا
: وفي المصباح.  في موضع أخر بدخول البئر لملء الدلو لقلة مائھا- بالتحتیة –وفسر المیح . عوفسر المتح في موضع آخر بالنز.  متحھا-كمنع 

 انحدر في الركیة فمأل الدلو، وذلك حین یقل - من باب باع -ماح الرجل میحًا : ثم قال في موضع آخر.  إذا استخرجتھا- من باب نفع -متحت الدلو 
ولم أجد فیھما وال في غیرھما المیھ بمعنى المیح بالتحتیة فیھما، وإنما المیھ كما . اھـ. غتراف بالید، فھو مائحماؤھا وال یمكن أن یستقى منھا إال باال

) متھ(وانظر المحكم ". فعلم ما في الكالم من الخطأ واهللا الھادي. كثرة مائھا: في القاموس طالء السیف وغیره بماء الذھب، ومیھ الركیة وموھھا
  ).متھ(القاموس ، واللسان و٤/٢٨٤
 ).مده(الصحاح واللسان و ،١٧٩، ٥٣ الكنز اللغوي  انظر- ٦
 .ُنسب ذلك إلى الخلیل) مده(وفي اللسان . ٤/٢٧٦) مده( كذا في المحكم - ٧
انظر جمھرة . ھو السیر: وقیل. ھو صوت الفرس عند السیر: وقیل. العضد: والضبع.  حّرك ضْبَعْیھ في مشیھ:أي ؛َضَبَح الفرُس وَضَبَع: قیل - ٨

 .وھو تصحیف". صبع بمعنى صبح:"في دو). ضبح(والصحاح ، ١/٢٩٢واإلبدال ألبي الطیب ، ١/٢٨٠) بحض(اللغة 
  .٤٢٥ باب اإلبدال - ٩
 ). خطر(اللسان و ،١/٣٢٨االرتشاف ، و١/٣٣٩اإلبدال ألبي الطیب  انظر .رفع یدیھ ووضعھما:  وخطر بیدیھ.١/٢٤٣ سر صناعة اإلعراب - ١٠
  .وھو تصحیف". الغین:"١ في ط- ١١
، والمفصل ١/٢٤٣، وسر صناعة اإلعراب ٣٣في الكنز اللغوي " لعل" وانظر اللغات في ".لعنَّ التي ھي لغة في لعّل:"٤/١٨٧٦ في صب - ١٢

  ). لغن(، واللسان ١/٢٠٧، واللباب ٤٠١
  ).ربح(انظر اللسان . الفصیل ُیْنَتُج في الربیع: َبُعرُّ الرَُّبُح وال- ١٣
 ).خنن(الصحاح والقاموس ، و١/٣٢٨االرتشاف و ،١/٣٣٧ اإلبدال ألبي الطیب  انظر.الذي یتكلم من ِقبل خیاشیمھ: األَغنُّ األخّن و- ١٤
. في نسخ رسمھا بفاء بدل النون:"٤/١٨٧٦وفي صب . بالفاء بدل النون" وقفة"، و"وكفة: "في األصل، ودو). وكن(انظر الصحاح واللسان  - ١٥

  ". تحریفوھو
  . إلى أبي عبیدة الحكایةنسبت) وكن(وفي تھذیب اللغة واللسان .  لم أقف على حكایة الخلیل فیما عدت إلیھ من مصادر- ١٦

 أ/٤٠٩
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الكاف: لَتدأُبم اء القاف و؛ني حرفَنالت.١ يف قوهلم فالقاف: "عبِركُي قُ" :أي ؛"حح" ،وفسراألصمعي  
"٢فقال" القُح: "هو اخلالصم اللُّن مِؤ"،ؤ بينهماكافُ فقد وقع الت.إبدالَ لكن الكاف م نالقاف أكثر م ن 

  : يف قولهالتاء و.هعكِس
٣١٧- نيا اب الزيكَـرِ طَـبيصا عاـالَم  

  . ٣تقدموقد 

اجليم: لَتدأُبم م وقد ، الياِءن٤تقد .  

نيالش: لَتدأُب منثالثة ؛ أحرف٥ هيالّيت  الكافللمؤن ثو واجليم السني.كْأَ" : يف حنو فالكافرمتك" 
  :٧ كما يف قوله واجليم.٦تقدم كما ميمٍ تةُشكَش وهي كَ،"شتمركْأَ" :قالوا

٣٤١ -مدالِ ملُ الْوِصبإذْ ح ـ إذْ ذَاكش  
.  يف املخرجِ/نِيتقَفت مالشنيِ و اجليمِل ذلك كونُ وسه."ه غريظُفَح يوال" :٨ عصفورقال ابن .جمد م:أي

 مل وبذلك ع،٩ دون املعجمةةلَمه باملُعمج وي،يلل الذَّيءم وهو القَ؛"وسسعج" يف "شوشعج" : قالوانيالسو
  . ١٠اإلبدالُ
 "ميلَغُ" و،"يحابِصم" : األلف يف حنون م:فاًر حرش ع مثانيةَن مأُبدلَت اإلبدال،  حروف وهي أوسع:الياُء
 من و.١٣"رئْبِ" يف "ريبِ" : يف حنو اهلمزةن وم.١٢ منهف وما تصر"تيزغْأَ" : يف حنو الواوِنوم .١١"مالَغُ"تصغري 

 : له إذا قلت"ه بِتهصهص" :أي ؛"١٥لِج بالرتيصهص" : وقالوا،١٤"هتهدهد" يف "رج احلَتيدهد" :اهلاء قالوا
"صهص و.١٦"ه نم ١٧ يف قولهنيالس:  

٣٤٢ -ـ إذَا مـا ععبأَر ـدسالٌــةٌ ف      جوـفَزخ ـكـامأَبو ـسس كيـواد  

                                                
 ).كحح(، والصحاح واللسان ١/٢٧٩، وسر صناعة اإلعراب ٣٧ انظر الكنز اللغوي - ١
 ).قحح(، والصحاح ٣٧ انظر تفسیر األصمعي في الكنز اللغوي - ٢
 .٤٢٥اب اإلبدال  ب- ٣
 .٤٢٣ باب اإلبدال - ٤
 .، وص٢في ط" ھي" لیست - ٥
 .٤٢٥ باب اإلبدال - ٦
، ١/٢٠٥في سر صناعة اإلعراب والشاھد ". قد كنت إذ حبل صباك مدمش: " بروایة٣/٣٣٤وھو في البیان والتبیین .  الرجز قائلھ مجھول- ٧

  .محكم قوي: مدمجو .٢/٥٨١ورد في مر ). دمج(، واللسان ١/٤١٢والممتع 
 .٢٣٢ ضرائر الشعر - ٨
  .١/٤١٢، والممتع )جعش(، والصحاح ١/٢٠٥، وسر صناعة اإلعراب ٤١انظر الكنز اللغوي . جعاسیس:  فالجمع- ٩
 .وھو تحریف". اإلھمال:" في د- ١٠
 .٢٣٩، وشرح الملوكي ٢/٧٣١سر صناعة اإلعراب ، و٢/٣١٣الكتاب  انظر - ١١
  . ٢/٧٣٧، وسر صناعة اإلعراب ٣/٢٥٨، واألصول ١/٦٢المقتضب و ،٢/٣١٤ الكتاب  انظر- ١٢
  .١/٣٧٩، والممتع ٢٤٠، وشرح الملوكي ٢/٧٣٨ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٣
 ).دھده(والصحاح ، ٢٥٣وشرح الملوكي ، ٢/٧٤٠، وسر صناعة اإلعراب ٣/٢٦١، واألصول ٢/٣٨٦انظر الكتاب . دحرجتھ:  أي- ١٤
  .١من ط" بالرجل" سقطت - ١٥
  ).صھصھ(واللسان ، ٢٥٣وشرح الملوكي ، ٥٠٩والمفصل  ،١/٢٣٣ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٦
وھو . ٤٤٨-٤/٤٤٧ي بغداد الشافیة لل شواھد شرح وللنابغة الجعدي أو الحادرة في شرح.٤٥٩المرئ القیس في ملحق دیوانھ  البیت من الوافر، - ١٧

جمع فسل، وھو الرذل : والفسال .٩/١٠٥ورد في شا  . ١/٣٦٨، والممتع ١٠/٢٤بن یعیش ، وشرح المفصل ال٢/٣٠١بال نسبة في إصالح المنطق 
  .من الرجال

  
 ب/٤٠٩



 

489 
 

 من و.١ وقد مر"بالعالثَّ" و،"بانِاألر" :لُ واألص،"يالعالثَّ" و،"يانِاألر" : الباء يف قوهلممنو. ساد س:أي
وقال . "يزارِرش" و،"يطارِرقَ" : لقوهلم يف اجلمع؛"ازرش" و،"اطرق" :لُ واألص،٣"ازريش" و،٢"اطريق" يف الراء
هم يف بعض"شيازر:" "شفيكونُ،"يزارِو لُ البد نالواوِم ،لُ واألص: "شوو.٤"ازر نم يف ونالن "أناسي"، 
 :هلُ أص،"تينظَت" وكذلك ،٦"انبرِظَ" و،"انسإن" ٥اعمما جألنه ؛"نيابِرظَ" و،"نياسأن" :لُ واألص،"يابِرظَ"و
"ظَتننت" نالظَّ" موكان أبو عمرٍ.٧"ن لَ﴿ :ه تعاىل قولَأنّ يذهب إىل ٨ العالءو بنمي تسن٢٥٩: ٢بقرةسورة ال[﴾ه[ 

هلُأص: "يتسنأي ؛"ن:مل ي تغي؛رم قوله تعاىلن  :﴿منح مأم سنووكذلك .]٢٦: ١٥احلجرسورة [﴾ن "ديارن"،هلُ أص: 
"دلقوهلم؛"ارن : "دريانِن،ود ننِيوقالوا يف .٩"ري "إنانس:" "إيو.١٠ بالياء"انس ناد مقَ" : يف قوهلمالصصيت 
 ادالض من و.١٢"تتبعت أقْصاها"نّ املعىن إ الياَء ههنا أصلُها الواو، وإنّ :١١ وقيل،"تصصقَ" :لُ واألص،"يارِفَأظْ

  :١٣يف قوله
٣٤٣ -وا الْبردتاب امرـ إذَا الْكـاغَ برد  

    يقَضتـ الْبـازِي إذَا الْبـازِي كَسر  

 يف  امليمِمن و.١٥"تلْلَأم" :هلُ وأص،"تيلَمأَ" يف /الالَّمِ من و.اضِضق االنمن ١٤" البازيضضقَت" :أي
   :١٦قوله

٣٤٤ –ـ توزام ـرأً راـأمقتفَي يـ اإللَه      واـأمعـ بِفـلِ الْصاليـحفَي ـنميـأْت  

قال ابنفَ" أراد :١٧ األعرايبأْيتم" .  
                                                

  .٤٢٧ باب اإلبدال - ١
  ).قرط(انظر الصحاح . نصُف داِنٍق: القیراُط - ٢
  ).شرز(انظر القاموس . الشِّیراُز اللََّبُن الرائُب الُمْسَتْخَرُج ماُؤه - ٣
، ١/٣٧٠والممتع ، ٢٤٩وشرح الملوكي ، ٣٢٤، ٢/٣١٦، واللباب ٢/٧٤٨سر صناعة اإلعراب و ،٢/٣١٣ الكتاب  انظر تفصیل المسألة في- ٤

  .١/٣١٦واالرتشاف 
 .وھو خطأ". جمیعا:"١ في ط- ٥
 . ١/٣٧٢والممتع ، ٢٥٦وشرح الملوكي ، )ظرب(، و)أنس(، والصحاح ٢/٤٣٦ انظر سر صناعة اإلعراب - ٦
 .١/٣٧٢، والممتع ٢/٧٥٧وسر صناعة اإلعراب ، ٥٩-٥٨ انظر الكنز الغوي - ٧
، وشرح الملوكي )سنأ( في الصحاح -دون تحدید-ونسب القول إلى أبي عمرو . ٢/٧٥٨قول أبي عمرو بن العالء في سر صناعة اإلعراب  - ٨

 القول دون نسبة فيو ).سنھ(ن ، واللسا٥٩-٥٨في الكنز اللغوي الشیباني أبي عمرو نسب القول إلى و. ١٠/٢٥، وشرح المفصل البن یعیش ٢٥٢
  .١/٣١٣، واالرتشاف ٣٧٣-١/٣٧٢الممتع 

 .١/٣٧١، والممتع ٢٥٢شرح الملوكي و ،٢/٣١٧، واللباب ٢/٧٥٧، وسر صناعة اإلعراب ٣/٢٦٣ األصول  انظر- ٩
  ).أنس(، واللسان ١/٣٧١، والممتع ٢٥٥، وشرح الملوكي ٢/٧٥٧ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٠
، وشرح الملوكي ٢/٣١٤، واللباب ٥٩انظر تفصیل المسألة في الكنز اللغوي و. ٢/٧٥٩ ابن جني في سر صناعة اإلعراب ممن قال بذلك - ١١

  ). قصو(، واللسان ١/٣٧٤، والممتع ٢٥٠
  .وھو تحریف". أقصاصا:"وفي د - ١٢
: بلفظ) بوع(، والصحاح ٢/٣٠٢ج في إصالح المنطق والشاھد للعجا ".إذا الكرام ابتدروا الباغ ابتدر: " بروایة١٧ للعجاج في دیوانھ  الرجز- ١٣
 .الشرف والكرم: والباع، والباغ. تسابقوا:  وابتدروا.٢/٥٨٢ورد في مر . ١/٣٧٤، والممتع ١٠/٢٥، وشرح المفصل البن یعیش "ابتدروا الباع"

  .ھم بالوقوع: وكسر. االنقضاض:  والتقضي.أسرع: وبدر
  .١من ط" البازي" سقطت - ١٤
، وسر صناعة اإلعراب ١/٦٢المقتضب و ،٦٠ الكنز اللغوي انظر و. الكریم، وَأْمَلْلُتُھ ُأِملُُّھ، لغتان جیِّدتان جاء بھما القرآنھْیُت الكتاب ُأْملیأْمَلو - ١٥
 . ١/٣٧٣، والممتع ٢٥١، وشرح الملوكي ٢/٧٥٨
، وشرح ٥٠٩، والمفصل ٢/٧٦٠، وسر صناعة اإلعراب ٢/١٧١، وأمالي القالي ٥٩وھو في الكنز اللغوي  .قائلھ مجھول البیت من الطویل، - ١٦

  . اتخذتھ إمامًا: أي؛ ائتممت بفالن: من قولك؛ فیأتم:أراد" فیأتمي: "وقولھ.  ١/٣٧٤، والممتع ١٠/٢٤المفصل البن یعیش 
 .٢/٧٦٠، وسر صناعة اإلعراب ٥٩ انظر قول ابن األعرابي في الكنز اللغوي - ١٧

 أ/٤١٠
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  :١ني يف قوله العمنو

٣٤٥ –هنمـ ولَـلٍ لَي ـسح ـهازِقو  

  لفَـويـض٢ادـ جـمن ـانِـقَـهق  

 يف الدال منو. ٣"تععلَت" :لُ واألص، وهي بقلة؛"ةاععاللُّ" من "تيعلَت" :وقالوا. "عادفَضول" :يريد
"التصد؛"ةي وهي التصيفقوالص وتلُ، واألص: "تصده ؛٤"ةدألنا من "صددتأص اذَإِ ﴿: ، قال تعاىل٥"د 
  :٦ يف قولهالتاء من و.]٥٧: ٤٣خرفالزسورة [﴾نَودص يهن مكموقَ

  دـشن مد كُلُّـنشا يـام بِهـ قَ– ٣٤٦

   صتايثْـوبِم ـلَتِء الْفَـلِ ضقَـوـرد  

  :٧ يف قولهالثّاء منو. "تلَصاتو" :أي

٣٤٧ -م ـ قَدي ـرمذَا الثَّـوهو يـانال  

  :٨ اجليم يف قولهمنو. "ثالثّال" :أي

  راتـيـــن شـن اللَّه مـدكُـأَبعـفَ    ] ن ظـلٌّ والَ جنىإِذَا لَم يكُن فيك[ - ٣٢٨

 : الكاف يف قوهلممنو. ٩"يجاجِيد" :لُ واألص،"وججيد" يف مجع "ياجِيد" : وقالوا".اترج شنم" :أي
"وككُّم،كَ وماكي"لُ، واألص: "كَم؛١٠"يكاككيال وهو م.  

  

  
                                                

وشرح  ،١/٢٤٧ والمقتضب ،١/٣٤٤وھو بال نسبة في الكتاب . ٦/٢٢٧، والدرر ١/٣٤٤اشیة األعلم على الكتاب  في ح لخلف األحمر الرجز- ١
 .أصلھ اسم مكان من نھل بمعنى شرب، ثم استعمل في المورد من الماء: والمنھل. ٤/٤٣٨، والخزانة ١/٣٧٦، والممتع ١٠/٢٤المفصل البن یعیش 

أصلھ الكثیر، وما اجتمع من الماء في :  والجم. أحد على الدنو منھرؤ یرید أنھ بعید مخوف ال یج.الجماعات: الحوازق:  ویقال،الجوانب: والحوازق
  .جمع نقنقة، وھو الصوت المتكرر : والنقانق.ضافتھ إلى الضمیر العائد إلیھالبئر، ویراد بھ ھنا ماء المنھل إل

  .وھو تحریف وتصحیف". وأصفادي:" في د- ٢
  .١/٣٧٧، والممتع ٢٥١وشرح الملوكي ، )لعع(والصحاح ، ٢/٧٦٣سر صناعة اإلعراب ، و٥٩لغوي الكنز ال انظر - ٣
  .وھو خطأ". تصدددة:"١ في ط- ٤
 ).صدد(، واللسان ١/٣٧٦، والممتع ٢/٧٦٢، وسر صناعة اإلعراب ٥٩ انظر الكنز اللغوي - ٥
، واللسان ١/٣٧٨، والممتع ١٠/٢٦، وشرح المفصل البن یعیش ٥٠٩، والمفصل ٢/٧٦٤ سر صناعة اإلعراب  وھو في،  مجھول القائل الرجز- ٦
  .الكوكب: والفرقد). وصل(
، وشرح الشافیة للرضي ١٠/٢٨، وشرح المفصل البن یعیش ٥١١، والمفصل ٢/٧٦٤وھو في سر صناعة اإلعراب ،  مجھول القائل الرجز- ٧
٣/٢١٣.  
  . سبق تخریج البیت- ٨
  ).دجج(، واللسان ١/٣٧٨، والممتع ٢/٧٦٤ر سر صناعة اإلعراب وانظ. اللیل المظلم:  الدیجوج- ٩
  .وھو خطأ". مكاكك:" األصل، ودوفي). مكك(، واللسان ١/٣٧٧، والممتع ٢٥١، وشرح الملوكي ٢/٧٦٣سر صناعة اإلعراب انظر  - ١٠
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ادالالَّمِ يف قوهلم:الض نم لَتدأُب ":دضلٌ ججأي؛"ر " :لْد١".ج   

  .٣ كما مر٢"عجطَلْا" يف ادالض، و"نالَيصأُ" يف ونالنومها  ؛ني حرفَن مأُبدلَت :الالَّم

  . ٥"لَّعلَ" مبعىن "لَّعر"، و٤"ةلَثْن" مبعىن "ةرثْن" : يف قوهلمالالَّم من أُبدلَت :الراُء

ونُالن: لَتدأُبم نأربعة ؛ أحرف نلَ" : يف قوهلمالالَّم معلَ" يف "نو"لَّع ،"فَ ان نبلْعالَ" يف "ذا كَت فَلْب لْعت 
 ،"يانِعنص" الواو يف من و.٨"نات وقَ،مات قَدوسأَ" :وقالوا. ٧"ن وأي،ميأَ" :ةيحلْ يف قوهلم ل امليمِمن و.٦"ذاكَ
سب الن يف التأنيث  مهزةَنّ أل؛"ياوِرهب" و،"ياوِعنص" :لُ واألص،"اءرهب" و،"اءعنص" إىل سبةً ن٩ِ"يانِرهب"و
لَقْتم واواً كما بو. يف بابه ١٠تقدناء اهلمزة، حكى م١١الفر "نيف "انح "حالّذي وهو ؛"اءنا و.خضب به يأم 

 ،"انركْس"ن  كنو،"ءالَعفَ"  مهزةن ملٌد ب"ىلَعفَ"ه ثُ مؤنالّذي /"نالَعفَ"  نونَنّإ ١٢ وسيبويه اخلليلِقولُ
  الم كما عاقبت يف هذا املوضعِ اهلمزةَ عاقبتونَالن أنّ  املرادإنما و،لُ به هذا البد فليس املراد،"انبضغَ"و
التعريفالت نوين.   

، حكى الالد من و،١٣تقدم وقد ،طباقِ حروف اإل بعدفْتعالِ يف االالتاِء من ؛ني حرفَن مأُبدلَت :الطّاُء
  . "ادعاإلب" يف "اطعاإلب"، و"هدم" يف " احلرفطَّم" : عن األصمعي١٤يعقوب

                                                
 وفیھما . من ط، وص"َجْلٌد: "أي" َرُجٌل َجْضٌد:"ھم في قول الّضاُد ُأْبِدَلْت ِمَن الالَِّم"سقط و). جضد(اللسان والقاموس و ،١/٣٢٩ االرتشاف انظر - ١
 ."]َجْلٌد: "أي" َرُجٌل َجْصٌد: "وِمَن الالَّم في قولھم". السَِّراط"في " ِصَراط: "الّصاُد ُأْبِدَلْت ِمَن حرفین؛ ِمَن الّسین في قولھم[ زیادة - أعني ط، وص -

 وفیھا خطأ؛ إذ لم یبدلوا الصاد من الالم، ولم أقف على مثلھ في المعاجم، كما سیأتي روف،الحمخارج وھي زیادة لیست في موضعھا حسب ترتیب 
  .  واهللا أعلم. ذكر إبدال الصاد من السین فقط

  .وھو تحریف". اضطجع:" في ط، وص- ٢
  .٤٢٣ باب اإلبدال - ٣
، وسر صناعة اإلعراب ٥٢انظر الكنز اللغوي .  قد نثرھا: وال یقال، عنھ إذا ألقاھا؛ قد نثلھا عنھ:ویقال. َنْثلة، وَنْثرة. یقال للدرع السابغة - ٤
 ).نثل(، والصحاح واللسان ١/١٩٢
  ).  لعل(، والتاج ١/٤٨٩، والھمع ٥٨٢ انظر الجنى الداني - ٥
 .٢/٥٨٢، ومر ١/٣٩٥، والممتع ٢/٤٤٣ ، وسر صناعة اإلعراب٣٣ انظر الكنز اللغوي - ٦
 .١/٣٢٤، واالرتشاف )أین(، والصحاح ١/٣٧٢والخصائص ، ١٧ انظر الكنز اللغوي - ٧
  .٤٦٧ وقد تقدم في فصل إبدال الباء میمًا - ٨
  .وھو تحریف". بھرالي:"١ في ط- ٩
 . ١/٣٩٥، والممتع ٢٨٨-٢٨٥، وشرح الملوكي ٢/٤٤١وانظر سر صناعة اإلعراب . ٣٢٣  باب النسب - ١٠
  ). حنأ(، والتاج ٢/٥٨٢ انظر حكایة الفراء في مر- ١١
  .٢/٣١٤ الكتاب - ١٢
  .٤٨٢ فصل إبدال فاء االفتعال تاء - ١٣
 . ٤٧ الكنز اللغوي - ١٤

 ب/٤١٠
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الطّاء  من و.١اي واجليم كما مرالز والِ والذَّالدال بعد فْتعال يف االالتاء من ؛ ثالثة أحرفن مأُبدلَت :الدالُ
 يف مجع ٣"ركَد" : يف قوهلمالِ الذَّمن و.٢ةرالس  حولَرع الشطُرم ي وهو حيثُ؛"ىطَراملَ" يف "ىدراملَ" :واقال
"كْذ٤"ةر .  

 "يطاطسفَ" : لقوهلم يف اجلمع؛"اططَسفُ" :لُ واألص،"اطتسفُ" يف الطّاء من ؛ سبعة أحرفن مأُبدلَت :التاُء
 .٩ةب الدرمن ٨ألنه ؛ةٌلَلَّذَ م:أي ؛٧"وتبرد" :لُ واألص،٦"وت تربةٌقَان" : يف قوهلمالدال من و.٥"يطاتسفَ"دون 

 : ويف قوهلم،١١ كما مر"رستاي" :لُ األص،"رسات" : يف حنو الياِءمن و.١٠ وحنومها"اهجت" و،"اثرت"لواو يف  امنو
"ثنانت"،لُ األص: "ثنه ؛"انٌيألنم ثَن نيتالواح ثَد كَ" : ويف قوهلم،١٢ياًنيذَ" و،"تيت"،كَ" :لُ األصذَ" و،"ةيةي" ،
 ،ةَي وكَةَي كَ األمرِمن كانَ" : لقوهلم؛تاًء ، الكلمةوهي الم،  األخرية الياِءمن أُبدلَت و،التأنيث ١٣ تاُءتحذفَف

 وقوهلم ،"تسطَ" ":سطَ" يف قوهلم يف السني من و.١٥"تصل" ":صل" يف قوهلم يف الصاد من و.١٤"ةَي وذَةَيوذَ
 : الباء يف قوهلممن و.١٦أُدغمت و تاًءالدالُ أُبدلَت مثّ ،"ةسيدس" : لقوهلم؛"سدس" :لُ واألص،"تس" :يف العدد

 قال يف .١٨"وبلُعذُ" دياب، الواح الثّمن قالَ األخ:يبالع والذَّبالع والذَّ،١٧"بالعذَ" يف "تالعذَ"
   :٢٢ يف قوله٢١همه بعضلَ ما تأو/ه ومثالُ،٢٠"ء هان مأُبدلَتما ورب" :١٩التسهيل

                                                
  .٤٨٣ فصل إبدال فاء االفتعال - ١
الدال من ولم أقف على إبدال . ؛ وھو ضْرٌب من الَعْدووالَمَلطى، مثل الَمَرطى. المنتوف: واألمرط واألملط واألمعط. الَمْلط: النتف، ومثلھ:  الَمْرط- ٢

لم أقف على نقل صحیح فیھ بالمعنى : "٤/١٨٨٠وفي صب . ٢/٥٨٣الطاء في الكلمة وال على المعنى المذكور فیما عدت إلیھ من مصادر سوى مر 
ُرسغ الداّبة الَشَعرات التي في مؤّخر : الُثّنُةال شعر على ُثّنتھ؛ و: فرس أمرد وأمرط؛ أي: ١/٣٧٨وفي اإلبدال ألبي الطیب ". المذكور في الشرح

  ). ملط(، و)مرط(والصحاح واللسان ، ٦٤، ٢/٤٧اإلبدال ألبي الطیب ، ١٧٣، ٥١وانظر الكنز اللغوي 
 .وھو تصحیف". ذكر:" في ط- ٣
، ١/٣٥٨، والممتع ١/١٨٨، وسر صناعة اإلعراب ٢/٤٢٦انظر الكتاب. شاذ شبیھ بالغلط" الدكر"وذھب سیبویھ إلى أن . الذكرى:  والذكرة- ٤

 .وھو تصحیف". دكرة:"وفي ص). دكر(سان والل
، وسر صناعة اإلعراب ٤٦ انظر الكنز اللغوي .ُفْسطاٌط وُفْستاٌط وُفسَّاٌط، وكسر الفاء لغٌة فیھّن: بیٌت من َشَعٍر، وفیھ ثالث لغات: الُفْسطاُط - ٥
  .١/٣٩٠، والممتع )فسط(، والصحاح ١/١٥٧
 .وھو تحریف". تربوط:"٢ في ط- ٦
 .وھو تصحیف".ربوبد:"١ في ط- ٧
  .١من ط" ألنھ" سقطت - ٨
 ).درب(، واللسان ١/٣٩٠، والممتع ٢/٢٧٠، واللباب ١/١٥٧سر صناعة اإلعراب ، و١/١١٠اإلبدال ألبي الطیب انظر . لة ُمَذلَّ:َأي - ٩
وشرح الملوكي ، ٢/٣٣٥واللباب ، ١/١٤٥سر صناعة اإلعراب و ،٦٣ الكنز اللغوي انظر. مستقَبل كل شيء: وتجاه. المال الموروث:  والتراث- ١٠

 . ١/٣٨٣، والممتع ٢٩٦
  .٤٨٠ فصل إبدال فاء االفتعال - ١١
  ).ثني(، واللسان ١/٣٨٨، والممتع ٣٠٠، وشرح الملوكي ١/١٥٢انظر سر صناعة اإلعراب  - ١٢
 .وھو تحریف". فاء:"١ في ط- ١٣
  .١/٣٨٨، والممتع ٢/٣٤٠، واللباب )كیت(، والصحاح ١/١٥٣ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٤
 ، ١/١٥٦، وسر صناعة اإلعراب ٤٢انظر الكنز اللغوي .  وذھب الفراء إلى أنھا لغة طیئ، وأنھم  غّیروا بناء الكلمة بعد اإلبدال ففتحوا الالم- ١٥

  ).لصص(، واللسان ١/٣٩٠، والممتع )لصت(والصحاح 
، وسر صناعة اإلعراب ٤٢ والكنز اللغوي ،٤٢٨ ،٢/٣١٤ والكتاب ،٢٩٨انظر الجمل المنسوب إلى الخلیل .  وھي لغة نسبھا الفراء إلى طیئ- ١٦
  .١/٣٨٩، والممتع )لصت(، والصحاح ١٥٦-١/١٥٥
  .١من ط" في ذعالب" سقط - ١٧
  ).ذعلب(، واللسان ٥١٤، والمفصل ١/١٥٧ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٨
٣١٦ - ١٩. 
 ".السكت: " في ط، وص زیادة- ٢٠
وابن كیسان كما ذكر في إعراب القرآن ، ٢/٣٧٤ ھ، وثعلب في مجالس٢/٢٥٠كالكسائي واألحمر كما ذكر في غریب الحدیث ألبي عبید  - ٢١

 ٣/٤٥٣للنحاس 
 .وال شاھد فیھ على ھذه الروایة.." ینالعاطفون تح: " بروایة٤/٢٥٠ البیت من الكامل، ألبي وجزة السعدي في غریب الحدیث ألبي عبید - ٢٢

، وسر صناعة اإلعراب ١٠٧، والمسائل المنثورة ٣٧٤وھو بال نسبة في مجالس ثعلب . ١٧٩، ٤/١٧٥الخزانة والشاھد ألبي وجزة أیضًا في 
= العطفو .١٨٠-٤/١٧٩الشطر الثاني لھ روایات عدة؛ انظر الخزانة و .٢/٥٨٣ورد في مر . ١/٢٧٣، والممتع ٩/٦٥، والمخصص ١/١٦٣

  
  

 أ/٤١١
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٣٤٨-ةَـ العفُوناطم نيـ حع نـا مفـوا      [اطمعـا أنـداً إذَا منَ يـوـبِغواملُس[  

أراد: "العفُاطوناء "ه السأبدهلا تاًءمثّ، كت كَ وحرها للضلَ ومثَّ،١رورةهم بنحوه بعض: "جنت"، 
  .  أصالً جعل اهلاَءألنه ؛"تمعنِ"و

  . ٢"اطرص" يف حنو السني من أُبدلَت :الصاد

الزاي: لَتدأُبم ؛ني حرفَن نني ماكن السالسحنو قبل دالٍة : "يزيف "لد "يسو،"لد "يزديف "ر "يسدر" ،
 يف "قدزي" : حنو٤الدالِ ة قبلَالساكن الصاد من و.٣ر احلَةد شن مريح إذا ت؛"راًد سردس البعري يردس" :يقال

"يصدالقَ" :، وحنو٥"قالقَ" يف "دزإنْ ف".دصحتر اد كتلْ مل الصدبلَ":  ويف كالمهم.تمي حمِرفْ الردم فُ نزد 
  . ٧اياًها ز وأبدلَالصاد ، فأسكن"هلَ ٦دصفُ نم" :أي ؛"هلَ

نيالس: لَتدأُبم ن؛ ثالثة أحرف ناء ميف الت "استعلى أحد الوجهني"ذَخ ،هلُ وأص: "اتو.٨"ذَخ نني مالش 
  . ذوذالش، وهو يف غاية ١٠"هطَقَتالْ" يف "هطَقَتاس" : يف قوهلمالالَّم من و.٩"دودسم" ":دودشم"يف قوهلم يف 

  . ١١ها شيئاً إبدال يف مل أر:اُءالظّ

 من و.١٣ باملعجمة]٥٧: ٨سورة األنفال[﴾١٢مهِ بِذْرشفَ﴿ : قرأنم يف قراءة الدالِ من ؛أُبدلَت من حرفني :الُالذَّ
  . ١٤ إذا أبطأ يف اجلواب؛"مثَعلَت" :أي "لُج الرمذَعلَت" : يف قوهلمالثّاء

  

                                                                                                                                                   
ھم یعطفون على من سألھم واحتاج إلیھم، إذا : یقول. اتسعت: وسبغت النعمة. أفاضھا وأّتمھا: من أسبغ اهللا النعمة: سبغونالمو .الشفقة والتحّنن=

  .وعطاءاشتدت األحوال وأجدب الزمان، ولم یجد المسترفد رافدًا؛ وإذا أنعموا أوسعوا على المنعم علیھ إفضاًال 
وانظر سر . والصواب أنھا حركت تشبیھًا بھاء التأنیث". والوزن صحیح بدون تحریكھا، فال ضرورة إلیھ كما ال یخفى: "٤/١٨٨١في صب  - ١

  . ١/١٦٦صناعة اإلعراب 
  ).سرط(، واللسان ١/٤١١، والممتع ٥١٩والمفصل / ١/٢١٢انظر سر صناعة اإلعراب .   وھو السبیل الواضح- ٢
  .٢/٤٢٦ العرب الفصحاء في الكتاب ونسب سیبویھ ھذه اللغة إلى).  سدر(لسان  انظر الصحاح وال- ٣
 أن كلب تبدل الزاي من ١/٤١٢ والممتع ١/١٩٦وفي سر صناعة اإلعراب ". طیئ تقلب كلَّ صاد زایًا:"١٢٧-٢/١٢٦ في اإلبدال ألبي الطیب - ٤

  .لب وكعب وعذرة وبني القیس إلى ك١/٣٢٥ونسبت في االرتشاف . الصاد إذا كان بعدھا قاف أو دال
 .وھو تصحیف". یضدق:"٢ في ط- ٥
 ). فصد(كذلك في روایة مذكورة في القاموس وھو . بالقاف" قصد"، و"قزد:" و في ص- ٦
، وسر صناعة اإلعراب ٤٤لغوي انظر الكنز ال. وھو مثل یضرب في القناعة بالیسیر. َفَحِظَي ِبَدِمھا،  لم ُیْحَرِم الِقَرى َمْن ُفِصَدْت لھ الرَّاِحَلُة:أي - ٧
  ". وأبدلھا من الزاي:"في دو).  فصد(،واللسان ٢/١٩٢ومجمع اإلمثال ، ١/٥١
، وسر ٣/٤٣٣األصول و ،٢/٣٢٩ الكتاب انظر. التاء الثانیة التي ھي فاء الفعل فحذفت ، استفعل: أي؛أنھ یجوز أن یكون استتخذ والوجھ الثاني - ٨

  . ٥٥٧مفصل ، وال١٩٨-١/١٩٧صناعة اإلعراب 
، )شده( والصحاح ،١/١٩٩انظر سر صناعة اإلعراب . مدھوش :ورجل مشدوه .مشدوه ومسدوه: والمشھور. ٢/٥٨٤كذا في جمیع النسخ ومر  - ٩

  ).  شده(، واللسان ١٦٤، والمبدع ٣/٢٠٣ وشرح الشافیة للرضي ،١/٤١٠والممتع 
 .٢/٥٨٤ انظر مر - ١٠
  .٤٨٢انظر ما تقدم في فصل إبدال فاء االفتعال . ي نحو اظَّلم وقد ذكر إبدالھا من التاء قبُل ف- ١١
  .١ في ط﴾بھم﴿ لیست - ١٢
  .٤٢٤ وقد تقدم ذكرھا في باب اإلبدال - ١٣
  ).لعثم(، واللسان ١/١٩٠، وسر صناعة اإلعراب ٣٩ انظر الكنز اللغوي - ١٤
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 من ةوذْاجلَ" يف قوهلم يف الِ الذَّمن و.١"ورفُغم" :لُواألص، "ورثُغم"الفاء يف  من ؛ حرفنين مأُبدلَت :الثّاُء
ارالن": "ثْج٢"ةو .  

 :وقوهلم. ٣ حكاه يعقوب"و عمرمثُ" :أي "ورم ع فُمديز" : يف قوهلمالثّاء من ؛ني حرفَن مأُبدلَت :الفاُء
  . ٥"هانِبإِبِ" :أي ؛"هفَّانِإِ بِهذْخ" :باء يف قوهلم المن و.٤"ومثُ" مبعىن "ومفُ"

 : الفاء يف قوهلممن و،٦"؟كما اسم" يريدون "؟كما اسب" : امليم يف قوهلممن ؛ حرفنين مأُبدلَت :الباُء
  . ٧"لكس يف الف"لكسالبِ"

امليم: لَتدأُبم ن؛ أربعة أحرف نعند األكثرِ،"مفَ" الواو يف م فَ" :هلُ أصفَ" مثل "هوفَت ف/،"جوذاهلاُءح  
 يف النون من و.٨من الواو  امليمأُبدلَت مثّ ذلك، لُقَثْتس، في"ههوفَ" :قالمري فيالضضاف إىل  قد يألنه ؛ختفيفاً

 ؛حابِ للس" بخراتنب" يف "١١رخ ماتنب" :هلم يف قو١٠"اءالب" من و.٩"اننالب" يف حنو "امنالب"، و"ربمع" :حنو
 ١٥ن مهتيأَر" :١٤كيتالس وعن ابن .١٣"باًاتر" :أي ؛" على هذا١٢ماًات رتلْا زِم" : وقوهلم،"ارخالب" من ألنه

 ،"مثَكَ" : ومل يقولوا،"ر األميهق الفَبثَكَ" :١٦م قالواألنه  الباِءمن لٌد ب فامليم.بٍر قُ:أي ؛"مٍثَ كَن وم،بٍثَكَ
  :١٧ومنه قوله

٣٤٩ –ـ فَبس ترثَابِـادلَى مجا عهبةًـرر      ى استـححنَ مود قَتتيهدـا جِيا نماـغ  

  . ١٩ةينِم الياللّغةعريف يف  الم التنوم. ١٨ةُعر اجلُ:ةُبغالن و،"باًغن" :أراد

الواو: لَتدأُبم نم األلف والياء واهلمزة وقد ؛ ثالثة أحرفأعلم٢١هللا تعاىلوا. ٢٠تتقد .  
                                                

وھو . بالعین المھملة" معفور"و"معثور"وفي األصل . من د" مغفور"قطت سو). غفر(اللسان انظر و.٣٥ الكنز اللغوي ونسبت اللغة إلى أسد في - ١
 .تصحیف

، ٤٠انظر الكنز اللغوي . بكسر الجیم وفتحھا وضمھا: وفیھا ثالث لغات .ھو العود الغلیظ یؤخذ فیھ نار: قیلو . قطعة من الجمر: جذوة من النار- ٢
 ).جثو(واللسان ، ١/١٦٠واإلبدال ألبي الطیب 

 .٣٦ اللغوي  الكنز- ٣
  ).فوم(والصحاح ، ١/١٨٧واإلبدال ألبي الطیب ، ٣٦ الكنز اللغوي  انظر- ٤
  ).أفن(اللسان والقاموس و ،٢/٥٨٥مر و ،١/٣٢٩االرتشاف و ،١/١٩ اإلبدال ألبي الطیب انظر.  بَأوَّلھ: وقیل. بزمانھ: َأي؛وَأَخَذ الشيَء بإبَّاِنِھ - ٥
 ".وھي لغة بني مازن: "٢/٥٨٥في مر و. ١/٣٢٨واالرتشاف ، ١/٤٢ ألبي الطیب واإلبدال، ١٠انظر الكنز اللغوي  - ٦
 ).فسكل(، و)بسكل(، واللسان ٢/٥٨٥مر و ، ١/٣٢٩االرتشاف و ،١/٢٤ اإلبدال ألبي الطیب  انظر.الذي یجيء في الحلبة أخر الخیل: الِفْسِكُل - ٧
 .١/٣٩١، والممتع ٢٩٠وكي وشرح المل، ١/٤١٣، وسر صناعة اإلعراب ٢/٨٣ انظر الكتاب - ٨
  . ٣٩٢-١/٣٩١، والممتع ٢٨٩، وشرح الملوكي ٤٢٢-١/٤٢١ انظر سر صناعة اإلعراب - ٩
  .وھو خطأ أیضًا". البناء"وفي ص. وھو خطأ". البناه:"١ في ط- ١٠
 .وھو تحریف". بخر:"١ في ط- ١١
  .وھو تصحیف". رانمًا:"١ في ط- ١٢
  . ٣٩٣-١/٣٩٢لممتع ، وا٤٢٤-١/٤٢٣ انظر سر صناعة اإلعراب - ١٣
 ).كثب(وانظر اللسان . ١٣ الكنز اللغوي - ١٤
  .وھو تحریف". عن:"١ في ط- ١٥
  ". قربإذا" أكثب لك األمرقد : "یقولون: "١/٤٢٥ في سر صناعة اإلعراب - ١٦
، ورد في شا ١٠/٣٣، وشرح المفصل البن یعیش ٥١٢، والمفصل ١/٤٢٦ في سر صناعة اإلعراب وھو.  البیت من البسیط، قائلھ مجھول- ١٧
: وقولھ: "٤/١٨٨٢وفي صب . كما اشتھر في المصادر" محنى"فیما عدت إلیھ من مصادر، ولعلھ تصحیف " محیا"ولم أقف على لفظ  .٩/٢٧٩
: درتباو". بادرت شربھا"، و"وبادرت شاتھا: "وروي". حال كونھ دون القدر الذي بھ حیاة عنقھا: ؛ أي"نغما"لعلھ حال من " دون محیا جیدھا"

   . من أن تذبحھاًالك المرأة إلى شاتھا فحلبتھا عوضسارعت ت: ولعل المعنى. مواظبة: مثابرة. سارعت
  ).نغب(انظر الصحاح واللسان والتاج . وھو وجھ صحیح أیضًا. بفتح النون والجیم" الَجرَعة: النَّْغَبة:" في ص- ١٨
  .٤١٩ وقد تقدم ذكرھا في فصل زیادة ھمزة الوصل - ١٩
  .٤٥٢-٤٥١، ٤٤٣-٤٤٢باب اإلبدال  - ٢٠
  .في ط، وص" تعالى" لیست - ٢١

  
  

 ب/٤١١
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  فذْحالْ بِلِالَعي اِإل فلٌصفَ

  
  وهو على ضنيرب :مالّذي فاملقيس هو    .شاذّ و ،يسق تعر ض ل رِكْذه   وهو ثالثةُ  ؛لِ يف هذا الفص  وقد  واعٍأن ،

ل إىل أشاربقوله١ منهااألو  :  

  )ردـ ذَاك اطَّ"دةـع"ـذف وفي كَـاح     "دـوع"ـارِعٍ من كَـو مضٱ  أَمرٍ"اـفَ"(

ـ و" : حنو ، يف املضارع ذي الياءِ    فذَحه ت  فاءَ إنّني ف  الع  مفتوح  الفاءِ اً واوي الثي ثُ لُع الف  إذا كانَ  :٢أي عد 
يعد"، لُ واألص: "يوعد" فح ،فَذت الواو  اس قَثْت وعها بني ياءٍ  وقُاالً ل مفتوحة  وكسرة . وح علـى ذي اليـاء      لَم 

 ،ني بكسر الفاء وسكون الع"لٍعف" على  الكائن، واملصدر"دع" : حنور، واألم"دع ون،دع وت ،دعأَ" : حنو ،هاتأخو
 ه حبركـة   عين تكَر وح ،الً على املضارعِ  م فاؤه ح  تفَذ، فح "لٍعف" على وزن    "دعوِ" :هلَ أص إنّ ف ،"ةدع" :حنو

 . ولـذلك ال جيتمعـان  ،أنيثالتوا منها تاء    ض وعو ، دليالً عليها  / الفاءِ  كسرة  بقاءُ  ليكونَ ؛ وهي الكسرةُ  الفاِء
اء وتعويضهنا الزِالت م.وقد أجاز حذف٣َهم بعض ها لإلضافة تم٤كاً بقولهس:  

  دواـ وعالّذي رِـدا اَألمـوك عـوأَخلَفُ]      إنَّ اخلَليطَ أجدوا البين فَانجردوا[ – ٣٥٠

 : أي ؛ ناحية : أي ؛"ةودع"  مجع "ادع" أنّ على   ٦همه بعض ج وخر .٥اِء الفر  وهو مذهب  ،"رِ األم ةَدع" :يعين
فُلَوأخوكن واحيالّذي رِ األمو عواد.  

  : تنبيهات

  :  بشروط مشروطٌ الواوِ حذفأنّ )"دعو"ـ كنم( : قولهن ممهِ فُ:٧األول

                                                
 .١في د، وط" منھا" لیست - ١
 .٢/٥٨٦ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٢
  .١/٣٢٣ كالزمخشري في الكشاف - ٣
، ٤/٥٧٢، والمقاصد )غلب(، واللسان ٤/٦٤ي بغدادالشافیة للشواھد شرح ھب في شرح  بن عتبة بن أبي لعباسالللفضل بن  البیت من البسیط، - ٤

، وزھر ٩/٤٠٣، وشا ٤/٣٤٦، وھشا ٢/٥٨٦، ومر ٨٦١ورد في نا  .٣/١٧١، والخصائص ٢/٢٥٤ وھو بال نسبة في معاني القرآن للفراء .وزھر
 . بعدوا وانقطعوا: وانجردوا. الفراق: والبین. وجمعالمخالط؛ وھو صاحب الرجل الذي یخالطھ في جمیع أموره، وھو واحد :  والخلیط.٢/٣٩٦
 .٢/٢٥٤ معاني القرآن للفراء - ٥
   .٣٩٧-٢/٣٩٦زھري في زھر ، واأل١/٢٤٠الرتشاف اأبو حیان في  منھم خالد بن كلثوم كما ذكر - ٦
 .٥٨٧-٢/٥٦التنبیھ األول في مر - ٧

 أ/٤١٢
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فال   ، مفتوحةً  الياءُ أنْ تكونَ  :هلاأو ذَفحت م ن "يوعأَ" مضارع   "دوعد"  وال م ،ن "يوعد" م نِباً للمفعـول ي. 
  .  يف لغة"يذَر" و،"يدع" :١هم ذلك قولُن موشذَّ

ـ وي" : حنوأو مضمومةً ،٢"لُجوي" : حنوت مفتوحةًكان إنْ ف ، مكسورةً لِع الف  عني أنْ تكونَ  :ثانيها ضمل "ؤ 
ذَفحتالواو .   

  :٣، ومنه قوله"جدي" ":دجو"هم يف مضارع  بعض قولُوشذَّ

٣٥١ -ش ـ لَوبِش ادالفُؤ عقن قَد ـئْتةبر      ـتالْص عـدجالَ ي يادنَ غَـوـديالَـل  

   .٤ةيرِ عامةٌغوهي لُ

 إذ ماضيها   ،نيِ الع  فيها كسر  لَ األص نّ أل ؛رِدقَ املُ رِسكَلْ فل "بهي" و ،"عضي" و ،"عقَي" ن م وِ الوا ف حذْ أماو
ـ  فيه م   الكسر كانَ ف ، ختفيفاً قِلْ احلَ  ألجل حرف  حتفُ فَ ، بالكسر "لُعفْي" فقياس مضارعها    ، بالفتح "لَعفَ"  .راًدقَ
  منه الواو  تفَذا ح ملَ هأن إالّ ، مضارعه الفتح   وقياس ، بالكسر "عسو"ضيه   ما كانَ إنْ و ،هن أل ؛ كذلك "عسي"و

:  بقوله ٥سهيلالت وإىل هذا أشار يف      ."قم ي قمو" : حنو ، بالكسر "لُعفْي" على   ا جييءُ م م كانَه  أن ذلك على    دلَّ
   "."عسي" و،"عقَي"ـ كةردقَ أو م،"دعي"ـ ك ظاهرة وكسرة مفتوحةبني ياٍء"

ـ و" ن م"نيطقْي" فتقول يف مثال   ، الواو تحذَف مل   مٍ يف اس  كانَ فلو   ،لٍع ذلك يف ف   /أنْ يكونَ  :ثالثها عد:" 
"يوألنّ؛"يدع  التأَصحيح لَوى باألمساء ماإلعاللِن .  

  : ني بشرطَ إليها مشروطٌ املشارِ"ةلَعف" ن م الواوِ حذف أنّ")ةدع"ـك( : قولهن ممهِفُ: ٦الثّاين

 ن، وم ٨ةشوحألرض املُ  ل "ةٌشح" و ،٧ةضفلْ ل "ةٌقَرِ"  األمساءِ ن م  وشذَّ ".ةدع"ـ مصدراً ك  أنْ تكونَ  :أحدمها
فَالصات "لمبعىن "ةٌد "ت٩"بٍررِكَ على الذَّ، ويقعفي جمبالواو وع ون، وعلى األالنفَى ثَنعمجاءباأللف و ١٠ي١١الت،   

                                                
 .٣/٤٦٣والھمع ، ٩/٣٩٧وشا ، ٣١٣ انظر التسھیل - ١
 .وھو خطأ. بكسر الجیم" َیْوِجل:"٢في ط - ٢
الشاھد لجریر أیضًا في المقاصد و، .."تدع الحوائم: " بروایة٣٥٨والمغني ، ٤٥٣) تحقیق الصاوي(ھ لجریر في دیوان البیت من الكامل، - ٣
، ٢/٥٩٦سبة في سر صناعة اإلعراب وھو بال ن ).وجد(، وشا، وألحدھما في اللسان ١/١٣٢للبید بن ربیعة في شرح الشافیة للرضي ھو و. ٤/٥٩١

المرة من : والشربة. ي رو:؛ أي نقع الفؤاد:یقالو .٩/٣٩٤، وشا ٢/٥٨٧ورد في مر  .٢/٤٢٧، والممتع ١٠/٦٠وشرح المفصل البن یعیش 
لو :  یقول.ارة العطشحر: والغلیل.  العطشان؛ وھوأي الفرقة الصادیة، أو ھو جمع صاٍد: جمع صادیة: يوالصواد .الشرب، وأراد بھ ماء ریقھا

 .لتركتھم بال عطش  من تلك الشربةيذاقت الفرق الصواد
  .٩/٣٩٤، وشا )وجد(، واللسان ٣/٩١ انظر لغة بني عامر في شرح الشافیة للرضي - ٤
٣١٣-٣١٢ - ٥. 
  .٥٨٨-٢/٥٨٧ كالم التنبیھ الثاني في مر - ٦
  ).ورق(انظر الصحاح واللسان .  المضروبة منھاوالدراھم - ٧
 ).وحش( انظر اللسان والتاج - ٨
 ). ولد(انظر الصحاح واللسان .  في المولد والمنشأ أو القریبةبالقری:  أي- ٩
 .من ص" فیجمع" سقطت - ١٠
  .لدون، ولدات:  فیقال- ١١

ب/٤١٢
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  :١قال

٣٥٢ –أَيـ رن ـ لاتـهـدن ـ ماترزؤ      شــوخرـ لأَس يــدـتارامِـ اهلر  

 بـذا  لَّعما أُبور": ٣سهيلالته يف وقولُ. ٢لوبنيالش ذكره . به فص مصدراً و  أنْ تكونَ  وهو   ؛وفيها احتمالٌ 
 األمساء أما .٤نيعوالن ن م اجلمعِلِّ أق وجوداهضتقْ منّ أل؛ فيه نظر""ةدل"ـ كفات وص،"ةقَرِ"ـ ك أمساٌءاإلعاللِ
 جِفقد وو ،"ةقَرِ" :د "حجِ" و ،"ةشةه"  عند م ن  ا و .ماً جعلها اسأم الص فات  فال ي ظُفَح غري  "لوقد  . "ةدأن كـر 

يَءجِسيبويه مفَ ص٥ على حرفنية.   

 منهما كما   يحذَفه ال   إن ف ، املقصود ما اهليئة   "ةفَقْالوِ" و ،"ةدعالوِ" : حنو ، اهليئة  لبيان  ال تكونَ  أنْثانيهما  
اقتضاه٦ الكافية كالم .  

قال . ٩ماليه يف أ حكاه أبو علي، بكسر الواو"٨ةًرتوِراً وت وِ هرتو" : قالوا ،اًشاذّ "ةلَعف"  إمتام قد ورد : ٧الثّالث
١٠اجلرمي :"ومالعربِ ن  م خير ن   وِ" : فيقول لِجه على األصعثْوِ" و ،"ةدوِ" و ،١١"ةبج١٣ وذهب املازينّ  ".١٢"ةه 
١٤دواملرب وِ" أنّ إىل   ١٥ والفارسيجةه" اسم  املُ  للمكان توجأل ؛ه يف إثبات واوِ    فعلى هذا ال شذوذَ    ، إليه ه ه ليس  ن
  وعلى هذا فإثبات   ، أيضاً ١٧ إىل املازينّ  بِس ون ،١٦ وهو ظاهر كالم سيبويه    ،ه مصدر أن   إىل  وذهب قوم  .مبصدرٍ

 إذ  ،هلع على ف   جارٍ  غري ه مصدر أن املصادر   نه م دون غريِ   إلثباا فيه  /غُواملسو" :١٨هم قال بعض  .شاذٌّالواو فيه   
 ال يظُفَح "وجه جِ يه"، ا فُ  فلمقد ه مل    مضارعحي؛ منه ذَف   إذ ال م جِوب عه وال  ه على مـضارِ    محلُ حذفها إالَّ  ل

                                                
، ٩١ وكذا في الكنز اللغوي ،"رأین شروخھّن مؤّزرات   وشرخ لدّي أسنان الھرام: " بروایة٢/٥٣٠للفرزدق في دیوانھ  البیت من الوافر، - ١

. الطعن بالسن والكبر: والھرام. مستورات باألزر: ومؤزرات. وھو الذي ُیوَلد َمَعك في َوْقٍت واِحد الترب؛ :اللدةوالشرخ و). ولد(واللسان والتاج 
    . والشاعر یتحدث عن النساء اللواتي یعرضن عنھ لكبر سنھ

  .١٨٨انظر المنصف . والشلوبین تبع المازني في المسألة. ٢/١٠٤١ح التسھیل للمرادي ، وشر٢/٥٨٨ انظر رأي الشلوبین في مر - ٢
٣١٣ - ٣. 
  .وھو خطأ". من النون عین:" في ص- ٤
 .٢/٣٥٨ الكتاب - ٥
  .٤/٢١٦٣ شرح الكافیة - ٦
 .٥٨٩-٢/٥٨٨ التنبیھ الثالث في مر - ٧
والكسر فیھ لغة أھل الحجاز .  ھو العداوة والِحْقد: وقیل.ایة ُجِنَیت علیك َأو عداوة ُأِتَیْت ِإلیك َطَلُب مكافَأة بجن: وقیل. الثْأر؛ وھوالذِّْحل: الِوتر - ٨

  .١من ط" وترة"سقطت و ). ذحل(، واللسان )وتر( انظر الصحاح .وتمیم بخالف أھل العالیة، فالواو في ھذا المعنى عندھم مفتتوحة
ولعلھ تحریف وقع ".  وترًا َو ترًة فأنا أترهوترتھ: "١/١٣ ھوفي أمالی. ٢/٥٨٨، ومر ٢/١٠٣٩ي  كذا ذكر عن أبي علي في شرح التسھیل للمراد- ٩

وأبو علي القالي ھو إسماعیل بن القاسم، ). وتر(، واللسان والقاموس ٤/١٨٦، والمساعد ١/٢٣٩وذكر القول دون نسبة في االرتشاف . بین النسخ
، ٩١-٩٠انظر البلغة . ھـ٣٥٦توفي سنة ). النوادر(و) األمالي: (وأشھر مصنفاتھ .بالد، ونشر علمھدب، طاف الفظ أھل زمانھ للغة والشعر واألأح

 .١/٣٢١واألعالم 
  ٢/١٠٣٩، وشرح التسھیل للمرادي ١/٢٤٠ انظر قول الجرمي في االرتشاف - ١٠
 .وھو تصحیف". وتیة:"١ في ط- ١١
 .وھو تحریف وتصحیف". وجتھ:"١ في ط- ١٢
كرت موافقة مذھبھ مذھَب المبرد والفارسي وُذ. ١٩٠ انظر المنصف. مصدرًا على األصل في تصریفھ" جھةو"ذوذ مجيء  بش المازنيصّرح - ١٣

  . وسیأتي ذكره.١/٢٤٠ أبو حیان عن المازني المذھبین في االرتشاف ونقل .٤/١٨٧، والمساعد ٢/١٠٣٩شرح التسھیل للمرادي في 
  .١/٨٩ المقتضب - ١٤
   .٢٤٦ التكملة - ١٥
  .٢/٣٥٨الكتاب  - ١٦
  . وقد سبق ذكر مذھبھ الثاني.١/٢٤٠، واالرتشاف ١٩٠ المنصف - ١٧
   .١/٥٩٢البحر المحیط  كأبي حیان في - ١٨

 أ/٤١٣
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١  له  مضارع والف ،املُ لُع ستعمنه لُم : "توجه، وات جه"، اجلاري عليه     واملصدر "التوجه"، فح فَذت زوائ وقيل هد : 
  يقالَ أنْ ، وال ميكن  ى واحد  مبعن "ةٌهجِ" و "ةٌهجوِ" نّأل" : قال ؛ه مصدر أن ب  القولَ ٢لوبنيالشح   ورج "".ةٌهجوِ"

  ."هج وف إذ ال يبقى للحذْ، للمكانها اسمإن "ةهجِ"يف 

ـ  ". ةعض" و ،"ةعس" : حنو ،عهحها يف مضارِ  تفَ ل  هذا املصدرِ  ني ع تحتما فُ رب: الرابع وقد تضقـالوا يف    ،م 
"لَالصة:" "ةٌلَص"بالض ٣شاذٌّو  وه،م.  

  .٤"ةًح قحقُو" : حنو،م بالض"لَعفَ"  مصدر ذا اإلعاللِلَّعما أُرب: اخلامس

هِفُ: ٥ادسالسم م ن ت خيصِص  بِ  هذا احلذف  ما فاؤ أنّ ه واو م  ه ياءٌ ا فاؤ  له يف هذا احلذْ    ظَّ ال ح مـا    إالَّ ،ف 
 :لُ واألص ،٧"سئي" ":سئي"، ويف مضارع    ٦"رِسيي" :لُ واألص ،"رِسي" ":رسي"هم يف مضارع     قول بعض  ن م شذَّ

"ييئ٨".س  

  :  بقولهالثّاينوع الن أشار إىل مثّ

)حـومه ـ أَفْزِـذْفـعي ـلَ اسف رمت      ضبِـمـارِعٍ وـنـيـتتم ـيـصف(  

ـ   ؛هولعفْه وم لي فاع مه واس عارِض م ن م "لَعأفْ" ه مهزةُ فُ حذْ درا اطَّ م م :٩أي ـ ينوبِ( : بقولـه  ادر ومها املُ ت ي
متصأكَ" : فتقول ،)فرم رِكْ يم،  رِكْ فهو مم كْ ومرم" لُ، واألص: "يرِكْؤم، وم رِكْؤم، وم كْؤرإالّ "م ، ه لَ أنكانَا  م 
ممِ املتكلِّ  حروف املضارعة مهزةُ   ن ح فَذأفْ" مهزةُ ت؛ معها "لَع ئالَّ ل جيتمع  مهزتان   يف كلمة  واحدة . وح على  لَم 

  أو كلمـة    يف ضرورة   إالَّ لِ هذه اهلمزة على األص     إثبات  وال جيوز  .ل واملفعولِ ا الفاع مه واس  أخوات مزةذي اهلَ 
مستندرة.   

   :١٠ه قولُورةر الض/نمفَ

  اـرمـؤكْـلٌ َألنْ يـه أَهـنـإِ فَ– ٣٥٣

                                                
 .من د، وط، وص" لھ" سقطت - ١
 .٤/١٨٧، والمساعد ٢/٥٨٨، ومر ٢/١٠٤٠ انظر قول الشلوبین في شرح التسھیل للمرادي - ٢
  ). وصل(، واللسان ٣/٨٩وشرح الشافیة للرضي ، ٢/٦٠٣ انظر سر صناعة اإلعراب - ٣
 ).وقح(، واللسان ١/٣٥١ انظر الخصائص - ٤
 .٢/٥٨٩التنبیھ السادس في مر  أغلب - ٥
  .٣/٤٦٣، والھمع )یسر(القاموس انظر اللسان و. لعب بالقداح: أو ھو من المیسر؛ أي. للینا:  ھو من الیسر؛ أي- ٦
 .وھو خطأ". ییئس:"١في طو. ٣/٤٦٣، والھمع )یئس(، واللسان ٣/٩٤انظر شرح الشافیة للرضي  - ٧
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ٨
 .٥٩٠-٢/٥٨٩ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٩
، ٢/٧٨٥، واإلنصاف ١/١٤٤، والخصائص ٣/١١٥، واألصول ٢/٩٨وھو بال نسبة في المقتضب  .  ألبي حّیان الفقعسّي في زھر الرجز- ١٠

  .٢/٣٩٦، وزھر ٩/٤٠٩، وشا ٤/٣٧٤، وجا ٤/٣٤٦، وھشا ٢/٥٩٠، ومر ٨٦٨ورد في نا . ٢/٣١٦، والخزانة ٤/٥٧٨والمقاصد 
  .للضرورة" أكرم"یؤكرم، ووجھ االستشھاد إثبات الھمزة في مضارع : موضع الشاھد

 ب/٤١٣
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 إذا ؛"بنرؤ ماٌءسك" :همب، وقولُانِ األر كثريةُ: أي؛ونالن بكسر "ةٌبنِرؤ مضأر" :هم قولُةُردنتس املُةُملوالكَ
خطَله بِوفُ صوهذا على القَ.١ األرانبرِب ول بزيادةمهزة  "أروهو األظْ،"بن هر.  

  : ٢تنبيه

ـ بع" ":لَبِ اإلِ لَبهأ"يناً كقوهلم يف     أو ع  ،"اقره" ":اقأر" كقوهلم يف     هاءً "لَعأفْ"  مهزةُ تلَدبلو أُ  مل  ٣"لَه 
ذَفحت ل عمِد قْ متى احلذْ ضفتقول ،ف : "هراق ي رِهيق،  فهو م رِهيق وم هرو ،"اق "عبلَبِ اإلِ لَه ي عـ لُهِب فهـو   ،اه 

معو،لٌهِب هي معبانتهى .٤"ةٌلَه.  

  :  بقولهالثّالثوع الن إىل  أشارمثّ

]"لْتظ"و "ي "ظَلْتظَ" فللْت"الَـ اسمعت       و"نَـقي "رنَا" فقْرِر"نَـقَ﴿ والَ﴾رقن [  

)"لْتظ" و "ي   "ظَلْتظَ" فلالَ "لْتمعتلُّ كُ :٥أي)  اس ف ثُ لٍع مكسورِ الثي ماضٍنيِ الع ع ينه والمه مجِن سٍن 
واحد ي ستعلُم  يف إسناد   املُ مريِه إىل الض تحرعلى ثالثة أوجه   ك : تظَ"ـاً ك املْلت"، مِ الالَّ  وحمذوف   ـ  مـع ن  لِقْ
حركةـ كني إىل الفاِء الع"لْتودونَ،"ظ قْ نـها كل"ظَلْت" .ظَ" يف علُفْوكذا تلْلن" .  

   .٦"تسسحأَ" يف "تسحأَ"  وشذَّ".تررأقْ" : حنو، اإلمتامنيع تالثة على الثَّاد زإنْف

 وكذا يتعين كانَ إنْ  اإلمتام مفتوح  حنو ،ني الع : "لْلَحوشذَّ ".ت  "ـ ه ميف  "ت "هـ م مت"،  حكـاه ابـن  
  .٧األنباري

 ،نَرق وي ،نَررِقْي" : حنو ، فقط الن جاز الوجهان األو   ،ةوس بنون نِ  لَص وات ،راًضارعاً أو أم   م لُع الف كانَ إنْو
 قـال  ،٨"]نَررِاقْ"يف  [ "نَرق" لَمعت اس :أي) "قْرِرنَٱ" في   "قرنَ"و: ( بقوله  وإىل ذلك اإلشارةُ   ."نَر وق ،نَررِواقْ

 والكسر يف   ، بالفتح يف املاضي   "رق أَ  باملكان تررقَ" ن م وهو أمر  ]٣٣: ٣٣األحزاب  سورة  [﴾نكُتويي ب  ف نَرقو﴿: تعاىل
 ا أُ املستقبل، فلممر   منه اجتمع م ثالن هلُ وأو فَ ما مكسور حسن كما فُ   احلذف ١٠ وقيل .٩ باملاضي لَع:  هو أم ر من 

"ارِقَالو"، قال ي: "قَور يقفيكونُ ،"ر / "قنَر" مثلَ  الفاءِ  حمذوف  "عنَد." ور جلُ ١١حاألو ل تتوافق الق إنْ ف .راءتان 
                                                

  .٣/٤٦٣، والھمع )رنب(، والصحاح واللسان ٢/٩٨المقتضب و ،٢/٣٣١ الكتاب  انظر- ١
  .٢/٥٩٠ في مر  كالم التنبیھ- ٢
 ، أھملھا:َعْبَھَل اإلبَل، أيو. والصحیح المثبت. وھو تصحیف؛ إذ لم أقف على مثلھا في المعاجم. بالنون" عنھل: أنھل اإلبل:" في د، وط، وص- ٣

 ).أبھل(، واللسان )عبھل(انظر الصحاح  .مثل َأْبَھلَھا
 .وھو تصحیف". عنھل اإلبل یعنھلھا، فھو معنھل، وھي معنھلة:" وردت في د، وط، وص- ٤
 .٤/٢١٧٠وانظر شرح الكافیة . ٥٩٣-٢/٥٩١ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٥
 .١/٢٤٧، واالرتشاف ٢/٦٦١، والممتع ٢/٤٣٨، والخصائص ٣/٤٣٢، واألصول ٢/٤٠٠ انظر الكتاب - ٦
.  قبُل٢/١٩١لقرآن وذكرھا الفراء في معاني ا .٢/٣٩٧، وزھر ٢/٧٢٥، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٥٩١ انظر حكایة ابن األنباري في مر - ٧

  . ١/٢٤٨وذكرت الحكایة دون نسبة في االرتشاف 
 . زیادة من د، وط، وص- ٨
 .٢١٤ وذلك ما ذھب إلیھ الكسائي في معاني القرآن - ٩
 .٢/١٣٧ ممن قال بذلك أبو عبیدة في مجاز القرآن - ١٠
  .٤/٢٢٥، ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج ٢/٣٣٠  للفراءمعاني القرآن انظر - ١١

 أ/٤١٤
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ـ  -  بالفتح –" رقَأَ" -  بالكسر –"  باملكان تررِقَ" : قال ن م ةغيف لُ  ثلني مفتوحاً كما     امل لُ أو كانَ خفيف الت ف
 : بقوله  وقد أفهم  .فتوحٍم ل ه ختفيف نأل ؛١ وعاصمٍ افعٍ يف قراءة ن   :أي)  نقالَ ﴾قَرنَ﴿و: ( وإليه أشار بقوله   ،قليلٌ

)نأنّ )القرِطَّ ذلك ال يح و،دا و.٢ به يف الكافيةصرحه ف قبلَالّذي أميف الكافية باطِّصر ر٣ه فقالاد:  

  ادضتع مسـ وق"نَررـاقْ" يف "نَرـق"و

وذكر ه   غريأن  رِطَّه ال يوهو ظاهر كالم     ،د ٤سهيلالت.  بل ذهب  احلذْ أنّ إىل   ٥ عصفور  ابن ظَ" يف   فـ ل  "تلْ
ـ  الثُّ نني م ت يف لفظَ   إالّ درِه مل ي  أن و ،شاذٌّه  أن ب ٧ سيبويه صرح وقد   .درِطَّ م ٦ه غري وحنوِ الثومهـا    ؛ي "ـ ظ  ،"تلْ

ـ أح" يف   "تسحأَ" وهو   ؛ على ثالثة  وائد الز ن م  ثالث  ويف لفظ  ،"تسم"و سسـ  وإىل اال  ".ت   ذهـب  ادرطِّ
يف كى وح.٨لوبنيالش أنّ ٩سهيلالتلغةُ احلذف لَ سروبذلك ي ،ميعصفور على ابنِد .  

  : ١٠تنبيهان

، وذهـب يف    م الـالَّ   احملذوف أنّ إىل   ١١ فذهب يف شرح الكافية    ؛اظم يف احملذوف  الن  كالم فلَت اخ :األول
أنّ إىل ١٢سهيلالتاحملذوف الع ني،١٣ سيبويهكالمِ  وهو ظاهر.  

 :قـال  ي أنْ "ضـضن اغْ" يف    فأجـاز  ، باملكسورِ نيِ الع  املضمومِ  إحلاق ١٤ها يف الكافية وشرح   أجاز: الثّاين
 ر قد فُ املفتوحِ ك فَ كانَ وإذا   ، املكسور ك فَ ن م لُقَ أثْ  املضمومِ ك فَ أنّ له ب  تج واح ،"نَرق"ياساً على    ق ١٥"نضغُ"

  .١٧انتهى ".والًقُن مه أرم ولَ:١٦ باجلواز، قال أحق ذلك باملضمومِلُعف فَ القاف املفتوحِ"نَرقَ" يف فمنه إىل احلذْ

  

 

                                                
  .٢/١٩٩، وإعراب القراءات السبع البن خالویھ ٥٢١ءة نافع وعاصم في السبعة البن مجاھد  قرا- ١
 .٤/٢١٧٠ شرح الكافیة - ٢
 .٤/٢١٦٩ شرح الكافیة - ٣
٣١٤ - ٤.  
 .٦٦٢-٢/٦٦١ الممتع - ٥
  . وھو خطأ.١من ط" غیر" سقطت - ٦
  .٢/٤٢٩  الكتاب- ٧
  .٢/٣٩٧، وزھر ٩/٤١٧، وشا ٤/١٩٧اعد ، والمس١/٢٤٧ انظر مذھب الشلوبین في االرتشاف - ٨
٣١٤ - ٩.  
 .٥٩٣-٢/٥٩١ كالم التنبیھین في مر - ١٠
٤/٢١٧٠ - ١١.  
٣١٤ - ١٢. 
  .٢/٤٢٩ الكتاب - ١٣
٢١٧١-٤/٢١٧٠ - ١٤.  
 .وھو خطأ". غض" في د - ١٥
 .٤/٢١٧١ شرح الكافیة - ١٦
 .في د" انتھى" لیست - ١٧
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  امِغَدي اِإل فلٌصفَ

  
 ني سـاكنٍ   حبرفَ اإلتيانُ: الحاًط، واص الُخداِإل: وهو لغةً . ٢ده يف الكافية  صريف كما قي  التئق ب الالّ :١يعين

 وقـال ابـن   .٣ سيبويه منه، وهو لغةُ "الٌعتافْ" - شديدالت ب – غامد واال .لٍصال فَ  بِ  واحد جٍرخ م نم/ كرحتمفَ
  . "الكوفيني ألفاظ ن م- التخفيف ب–  واإلدغام،البصريني  ألفاظن م- شديدالت ب– امغَداال": ٤شيعي

اظم يف الن  واقتصر.عِست م وهو باب. ويف كلمتني، ويف كلمة،نيبارِقَت ويف املُ،٥نيِلَاثمت يف املُ  اإلدغام ويكونُ
  :  فقالني يف كلمةلَثْ امل على ذكر إدغامِلِصهذا الفَ

]لَ مـثْـأوـلَيـنِ مكَـحـري ـينِ ف     ـكـلْم ٱةغـدثْ مفَ"لِ ـالَ كَمـصف"   

لٍـذُلُ"و"  و "لٍـلَـك"  ـلَ" والَ كَ       "بِـبسٍ"ـوسالَ "جـ كَ و" صصيبِٱاخ"  

  ]لْـبِـقُـلٍ فَـقْـنـك بِـوِه فَـونح       "لْـأَل"ذَّ في ــوش "لَلـهي"ـوالَ كَ

  وهي أحـد   ؛ بشروط نيِكَرحت املُ نيِلَثْ امل لِ أو  إدغام  جيب :٦ أي ؛)دغمٱفي كلْمة   ...أولَ مثْلَينِ محركَينِ  (
عشر :  

 ، بالكـسر  "لَلم" و ، بالفتح "ددش" :نهلُ أص ،"بح" و ،"لَّم" و ،"دش" : حنو ، يكونا يف كلمة   أنْ :أحدها
بـاً  اجِ جـائزاً ال و     كان اإلدغـام   ]١٠: ٢٥سورة الفرقـان  [﴾ك لَ لَعج﴿ كانا يف كلمتني مثل      إنْ ف .م بالض "ببح"و

 قبلهما يالّذ  احلرف ال يكونَأنْ و.٨يٌءده ر يف مثل اإلدغامإنّ ف،"ةًأ آيرقَ" : حنو،٧ني ال يكونا مهزتأنْ: بشرطني

                                                
  .١/٣٣٧وانظر االرتشاف . ٢/٥٩٤ الشرح اآلتي في مر - ١
 .٤/٢١٧٥ شرح الكافیة - ٢
 .٤٠٤، ٢/٢٥٤ الكتاب - ٣
لحلبي المولد والمنشأ، أبو البقاء موفق الدین، وابن یعیش ھو یعیش بن علي بن یعیش، األندلسي األصل، ا. ١٠/١٢١ شرح المفصل البن یعیش - ٤

انظر البلغة . ھـ٦٤٣توفي سنة ). شرح الملوكي(، و)شرح المفصل: (من كبار العلماء بالعربیة، وصناعتھ التصریف، ولھ تصانیف مشھورة منھا
 .٨/٢٠٦، واألعالم ٣٢٠-٣١٩

 ".المثلین:" في د- ٥
 .٦٠١-٢/٥٩٤ الشرح اآلتي مستفاد من مر - ٦
 .وھو خطأ". لھمزتین:"١ في ط- ٧
  .٦٣٤-٢/٦٣٣، والممتع ٤١٠-٢/٤٠٩ انظر الكتاب - ٨

ب/٤١٤
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ساك ناً غري حنو ،نيٍ ل : ﴿شهر ر م١ هذا إنّ ف .]١٨٥: ٢سورة البقـرة  [﴾انَض  ال جيوز  نيه عند مجهور  إدغاموقد .٢البصري 
وِر٣و عن أيب عمرٍيإدغام لوه على إخفاِء ذلك، وتأواحلركة ،٤اُء وأجازه الفر .  

 فقـد  ، املضارعةهما تاَءلُ أو يكونَأنْ إالّ": ٥ه يف بعض كتبِ   املصنف قال   ".ندد" :ا حنو ردصت ال ي  أنْ: الثّاين
تغَدمبعد م دةحنو، أو حركة  :﴿ال تيم٢٦٧: ٢البقرةسورة [﴾وام[و ،﴿كَتادت ميز﴾ ] انتهى".]٨: ٦٧امللكسورة  .  

وجيوزاإلدغام يف الف لِعةُيالثّان فيه تاءان و املاضي إذا اجتمعأص لحنوةٌي : "تتابع"وي ،ؤتمزة ىالو لِصقالُ في: 
"اتابع"،عليه وسيأيت الكالم .رطَ ومل يذكر هنا هذا الشل وحهوض،٧ها وغري٦ِه يف الكافية وقد ذكر .  

 "ففَص"ـ ك ، ثانيه ه وفتحِ ل أو مض بِ ،"لٍعفُ" على    ال يكونا يف اسمٍ    أنْ :ادسالس و  واخلامس الرابع و لثُالثّا
 ،"وللُذَ" مجع   "للُذُ" : حنو ،نيِت بضم ،"لعفُ" أو   .٩يق يف اجلبل  رِ وهي الطَّ  "ةدج" مجع   "ددج" و /،٨"ةفَّص"مجع  

ـ ك" : حنو ، ثانيه ه وفتحِ ل بكسر أو  ،١١"لعف" أو   ".يددج" مجع   "ددج" و ،١٠عبة الص د ض ،باملعجمة  مجـع   "للَ
"لَّكو،١٢"ة "لمجع "مم "لفَ" أو .١٣"ةملَ" : حنو– بفتحتني – "لعوإىل .  هذه ميتنع إدغامها فكلُّ".لٍلَطَ" و،"بٍب

  يف هـذه األمثلـة      اإلدغامِ  امتناعِ ةُلَّ وع .)"لَببِ" و "كلَلٍ" و "لٍذُلُ"و"...صفَف"الَ كَمثْلِ   : (ذلك أشار بقوله  
الثة األُ  الثّ أنّ األربعة١٤لو  منها م خلألفعالِ ةٌفَال يف الوز ن،فَ واإلدغام رفَ  اإلظهار١٥ِ عنعخصبالف لِعفَ لرعيه، ت

بِوتع الف ع  لَ فيه م ا وازن ه مدونَ ، األمساءِ ن  ا لَ  ميوازِم ا و.هنأم ابعف،الر إنْه وإنكان م ازِوـ ناً للف ـ  إالّ ،لِع ه مل أن
يغَدم ل فَّخته يكونَ ول م نعلى فَ ١٦هاًب رعيأُ حيثُ اإلدغام يف األمساِءة دغموازِ محنو،ه يف األفعالِن : "رد" فـي ،لَعم 

بذلك ضعفس ١٧ أي االسم–  فيه اإلدغامِبِب- وقو ته يف الفلِع.  

  

  

  
                                                

  ".فإنھ:"١ في ط- ١
  .٢/٦٥٢، والممتع ٢/٤٩٤، وإیضاح ابن الحاجب ٢٧٤، والتكملة ٢/٤١٠ انظر الكتاب - ٢
  .إلدغام الكبیرواسمھ في اصطالح القراء ا. ١/٢٧٥، والنشر ١/١٩٥ روي عن أبي عمرو بن العالء في اإلقناع - ٣
 .١/٢٠٦ معاني القرآن للفراء - ٤
 .ولم أقف علیھ فیما عدت إلیھ من كتبھ. ٢/١١٠٩ كذا نقل عنھ في شرح التسھیل للمرادي - ٥
  .٤/٢١٨٥ شرح الكافیة - ٦
  .٣٢٤ التسھیل - ٧
 ).ففص(لصحاح واللسان انظر ا.  من َأْعالھما وَأسفلھما أطرافھما التي َتُضّم ھيُصّفُة الرَّْحِل والسَّْرِج - ٨
 ).جدد( انظر الصحاح واللسان - ٩
  ).ذلل( انظر الصحاح واللسان - ١٠
 .وھو تحریف". یعل:"١ في ط- ١١
 ). كلل( انظر الصحاح واللسان .الِستُر الرَّقیُق ُیخاُط كالبیِت ُیَتَوقَّى فیھ من البقِّ: والِكلَُّة - ١٢
 ).لمم(نظر الصحاح واللسان ا. الشعُر یجاوز َشحمة األذن: الِلمَُّة - ١٣
 ". األولى:"١ في ط- ١٤
  .وھو خطأ". على:" في د- ١٥
  .وھو تحریف". َبْنُیھا:" في د- ١٦
  .من د، وط، وص" أي االسم" سقط - ١٧

 أ/٤١٥
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  : ١تنبيهات

  خلـف  مٍ لعظْ ٢"اءششخ" : حنو ،هتلَمجه ال بِ  رِ بصد األمثلة هذه   د أح نَاز أيضاً فيما و    ميتنع اإلدغام  :األول
 : وحنـو  ،٦"حـب " مجع   "ةبحب" :، وحنو د الر ن م ،٥"انطَلْس" مبعىن   ؛"انلُطَس" مثل   ٤"انردد" :، وحنو ٣األذن

"ججمصدر "انالد "دمبعىن ؛"ج "د٧"ب.  

 فاً ألوزانالخ لكونه م؛"لبِإِ" : حنو"لعف" وهو ،ثاالً خامساً ميتنع فيه اإلدغام     م ينِثْتس ي أنْكان ينبغي   : الثّاين
 يف   يكثر  مل ه بناءٌ أنه يف عدم استثنائه     رذْ ع  ولعلَّ .ك بالفَ "ددرِ" : قلت "لبِإِ"  مثلَ "دالر" ن م تين فلو ب  .األفعالِ
  . ٨سهيلالتستثناه يف بعض نسخ ، وقد افاع يف املضعمس ومل ي،الكالم

 وقد سبق ذكر    ، ال تزيد على تسعة    نيِكَرحتني م ثلَ م  ميكن فيها اجتماع   الّيت الثي الثُّ  أوزانَ أنّاعلم  : لثالثّا
؛ منها  أربعةٌ / منها، وبقيت  مخسةواح دم هوهو ، فال كالم فيه،لٌم "فلع"وثالثـةٌ . العـني  بكسر الفاء وضم  

مستعفَ" وهي ؛ةٌلَمكَ" : حنو "لٌعفَ"، و "فتحنو "لٌع : "عفُ"، و "دضحنو "لٌع : "دلئ."  فإذا ب نيت م ن "الرمثـلَ  "د  
 : حنو "لٍعفَ" ةفَّ وليسا يف خ   ،لِع الف هما موافقان لوزن  ن أل ؛ باإلدغام ٩"در " أو ،"در" : قلت "دضع" أو   ،"فتكَ"
ـ  ،دد ور ،ددر":  فقال ١١يسان كَ  وخالف ابن  .١٠ا مذهب اجلمهور   هذ ".ببلَ" ـ  ووافقـه   ،"ك بالفَ اظم يف الن
ل يف   ١٢سهيلِالتالثّاين  دونَ األو . وإذا بنيت م ن "الرمثلَ "د  "دلئ" قلت  :"ردبالفَ "د ك. وم ـ فُ" أنّ رأى   ن لع" 
لٌأص  يف الف أنْ ينبغي   لِع ي دغيسان الفَ  كَ س مذهب ابنِ   وقيا .مبل هو يف هذا أَ     ،ك ـ و  وعليـه مـشى يف      ،ىلَ
انتهى.سهيلالت  .  

الس ابع من الش أنْ :روط  ال يت لَص لِ بأو ثلَ امل ني مغَدالَ كَ : ( وإليه أشار بقوله   ، فيه مسٍ"ـوسوهو مجع  ) "ج
"جاس"  من ل اسم فاع  "جس إذا لَ  "يَء الش مسه  أو م ،ن "جاخلَ س بإذا فَ  "ر حاجلَ  وهو ؛ عنه صو .١٣وساس ما إن
وجالفَب ألك ه لو أُندغفيه املُم غَدماللتقى ساكنان .  

  

                                                
 .٥٩٩-٢/٥٩٧التنبیھات في مر  - ١
 .وھو خطأ". حشیشا:" في د- ٢
  ).خشش( انظر الصحاح واللسان - ٣
 .ال معنى لھ ھو لفظ مصنوع - ٤
  ).سلط(انظر اللسان .  ُقْدرُة المِلك:السُّْلطان والسُُّلطاُن - ٥
 ).حبب(، واللسان ١٦٨، والمعرب للجوالیقي )حبب(انظر الصحاح . فارسي معرب.  یجعل فیھا الماءخمُةَضرَُّة َج: الُحبُّ - ٦
  ).دجج( انظر الصحاح واللسان - ٧
٣٢١ - ٨. 
.  أو رّد  بفتح الراء فیھما، وال یصح ضم راء أحدھما؛ ألن حركة المدغم ال تنقل لما قبلھ إال إذا كان ما قبلھ ساكنرّد: قولھ:"٤/١٨٩٢ في صب- ٩

 ]".٢/٥٩٨مر[وكان یكفیھ االقتصار على أحدھما كما في عبارة المرادي 
 .٢/٥٩٩، ومر ١/٣٤١، واالرتشاف ٢/٦٤٦، والممتع ٥٢٤-٥٢٣ انظر مذھب الجمھور في المنصف - ١٠
 .٢/٥٩٩، ومر ١/٣٤١، واالرتشاف ٢/٦٤٦ انظر مذھب ابن كیسان في الممتع - ١١
 .٢١٧٧-٤/٢١٧٦وكذا في شرح الكافیة .  موافقة ابن مالك مذھب الجمھور٣٢١ الظاھر من كالم التسھیل - ١٢
 ).جسس( انظر الصحاح واللسان - ١٣

 ب/٤١٥
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 "صصاخ" :لَ األصنّ أل؛)"يبِٱاخصص  "ـوالَ كَ : ( وإليه أشار بقوله   ، ثانيهما  حتريك ضرِع ال ي  أنْ :منالثّا
باإلسكان،فن لَقحركةُت إىل  اهلمزة ١اكن قبلهاالس،فلم ي عتدا ل عرهاوض .  

٢ ما مها  ال يكونَ  أنْ :اسعالتلْ فيه مالَ كَ: ( وإليه أشار بقوله،هقاً بغريِحلَل"ـويأحدمها: ٣وهذا نوعان) "ه: 
 ما حلَص  فيه اإلحلاق  بزائد   حنو ،نيلَثْ قبل امل : "هلَلَي"  إذا أكثر  م لَ إِ الَ" نإنّ، ف ٤"ُهللا ا إالَّ ه   لإلحلاقِ يدةٌزِ الياء فيه م  

  لإلحلـاقِ يـدةٌ زِيه ماَءب إحدى   إنّ ف ،"ببلْج" : حنو ،نيلَثْ بأحد امل   فيه اإلحلاق  لَص ما ح  : واآلخر ".جرحد"ـب
  . ٥اقِ اإلحلن مدص ما قُ فواتوعني الستلزامهالنما امتنع يف هذين إنو ".جرحد"ـب

ال يكونَ  أنْ :٦العاشر  م ا شذَّ مت كِّ يف فَ   العربه اخ وهي ألفاظٌ  /،ياراًت  م ةٌوظَفُح  قَ ال يعليها، وإىل هذا    اس 
 ؛"ُءاقَالس لَلأَ" :هم منها قولُ  ؛ يف ألفاظ  ك الفَ ذَّ ش :أي) ونحوِه فَك بِنقْلٍ فَقُبِلْ   "...أَللْ"وشذَّ في   : (أشار بقوله 

 إذا تغيرت ه، وكذلك األسنانُ   رائحت  نُذُ، واألُ  إذا فسدت  قَّ إذا رهم، وقولُ ٧ت: "دباإل ب ؛"سانُن  إذا نبت  الش عر 
 ؛"رع الشططَقَ"، و١١ها ضباب إذا كثر؛"ض األرتبِبض"، و١٠اهبوقُر ع٩كطَ إذا اص؛"س الفرككَص"، و٨يف جبينه

 إذا اشتدت ج عودلَ"، و ١٢هتححت الع ولَ ني خ؛١٣"تخ  إذا الت قَصبِ ت الرو ١٤صِم ،"م ـشش١٥ت ـ  الد إذا  ؛"ةُاب 
شخص  ١٦ها يف وظيف ح جدونَ م  ص البة و ١٧مِظْ الع ،"عززت ؛"اقةُالن  إذا ض اق إح ١٨، وهو جمرى لبنِهـا    هايلُل .

فش ذوذ ترعالِ يف هذه األف    اإلدغامِ ك كش ذوذ ت رـ " : يف حنـو    اإلعاللِ ك ـ احلَ" و ،"دوالقَ و ،١٩"دي " الـصدي"، 
قاس  كما ال ي، هذه املفكوكاتن م على شيءٍ فال جيوز القياس  .  يف موضعه  ٢٠ا سبق م م "ةنواخلَ" و ،"ةكَواحلَ"و

على شيء متلك املُن صححاتوما ورد م ،نذلك يف الش رِعع ٢١دم نالض كقول أيب ،رورات ٢٢جمالن:  

  لَلِـي اَألجـلـد للَّه الْعـلْحما – ٣٠٨
                                                

  .من د" قبلھا" سقطت - ١
  .وھو خطأ". ھي:"١ في ط- ٢
 ".ھذان نوعان:"١وفي ط". انھذان النوع:" في د- ٣
  ).ھیلل( انظر اللسان - ٤
  ".بدحرج" في د زبادة - ٥
  .٢١٨٢-٤/٢١٨٠ الكالم اآلتي في شرح الكافیة - ٦
  ).ألل( انظر الصحاح واللسان - ٧
ولم أقف على غیر ذلك فیما .  َزَغُبھ:َدَبُب الَوْجھ): دبب( وفي الصحاح واللسان .٤٢١، وجز ٢/٦٠٠، ومر ٤/٢١٨١ي شرح الكافیة كذا ورد ف - ٨

وقد یؤخذ من كالم القاموس كونھ . قال المدابغي والحفني من باب َضَرَب:"٤/١٨٩٣وفي صب . من باب فرح" َدِبَب:"٢في طو. عدت إلیھ من معاجم
  ".من باب فرح

 ".اصطكت:" في د، وط، وص- ٩
  ).صكك(انظر الصحاح واللسان .  والعرقوبان للفرس كالركبتین لإلنسان- ١٠
  ).ضبب( انظر الصحاح واللسان - ١١
  ).قطط( انظر الصحاح واللسان - ١٢
 .وھو تحریف". لحمت العین ولخمت:"١ في ط- ١٣
  ).لخخ(، واللسان)رمص(انظر الصحاح . یجتمع في الموِقأبیض وسٌخ : الَرَمُص و- ١٤
  .وھو تحریف". مشتت:"١ في ط- ١٥
  .وھو خطأ". وظیفتھا:"١ في ط- ١٦
 ). مشش( انظر الصحاح واللسان .ْسَتَدقُّ الذراع والساق من الخیل واإلبل ونحوھماُم: الَوظیُف و- ١٧
  ).عزز(، واللسان )حلل( انظر الصحاح - ١٨
  .وھو تصحیف". الجید:" في د- ١٩
   .٤٦٦ فصل قلب الواو والیاء ألفًا - ٢٠
  .وھو خطأ". عدد:"١ في ط- ٢١
  .جلل، ووجھ االستشھاد فك اإلدغام فیھ للضرورةاأل: موضع الشاھدو. سبق تخریج الرجز - ٢٢

 أ/٤١٦
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  : ١تنبيه

 وحكى أبو   .٣"ببحم" و ،"الِ احلَ فف ض لٌجر" :٢هم منها قولُ  ؛ األمساءِ ن م  أيضاً يف كلمات   ك الفَ قد شذَّ 
   .سب إذا كان فيه ي؛"ضض قَامعطَ" :٤زيد

]يِ"وحـكُـفْا "يو ٱكغـدنَ حود ـمـكَ      ذَرذَاك ـنـح و"جتلَّىـت"و "ـاسرت٥]"ت  

 يف واحـد  ) دغم دونَ حذَر  ٱافْكُك و (هما  يكُ حترِ م الزِ ه ياءان ه والم نيا ع م م ٧ وحنومها "ييِع"و) ٦يوحيِ(
 الندراجه يف  ذلك اإلدغامق وح،ةٌم ثانيهما الزِ وحركةُ  يف كلمة  النثا م مهأن إىل    نظر  أدغم ن فم .منها لوروده 

الضابط مِ املتقد. وم فَ ن ك كالعارِ الثّاين  حركةَ أنّ إىل    نظر ضة ل وها يف املاضي دون املـضارع واألمـرِ       جود، 
   ".ياًيِح متيأَر" و،"ييِح ينلَ" /:و يف حن اإلدغامزِج مل يم ثَنباً، وم به غالدتع ال يضوالعارِ

   :٨ قولهأماو

  يـعـتـا فَـدة بيتهــيِ بِســتمش      بِيكَةٌـاِء سـسالنا بين ـأَنهـ وكَ– ٣٥٤

  .٩اءالفاً للفر خ، عليهقاس ال يشاذٌّف

  : ١٠تنبيه

 إىل ذلـك    أَمو أَ اظمالن  ولعلَّ .وءاً به يف املتواترِ   رقْيحاً م صنهما فَ  م لٌّ كُ  كانَ إنْ و ، اإلدغامِ ن م  أجود كالفَ
  . نتهى ا.مِظْالن يف كبتقدمي الفَ

)كَذَاك (الفَجيوز كواإلدغام فيما اجتمع ا  فيه تاءانإميف أو له أو وسهط،)  وحلَّى"نجتت"و "رتتاس"(.   

 ا إىل لُصوت تلٍص و مهزةَتد زِه تاءانل يف أو  فيما اجتمع  تمغَدإذا أَ " :١١ شرح الكافية   فقال يف  األولُ أما
اِء ب طقِالناملُ الت كَّسن١٢ لإلدغامِ ة، يف    فقلت "تتىلَّج:" "اتهذا كالمه  .""ىلَّج .  نّ أل ؛ وفيه نظر "تتـ ج ـ  ف "ىلَّ لٌع 

                                                
 .٢/٦٠١ التنبیھ في مر - ١
 .٣/٢٤١شافیة للرضي وشرح ال، )ضفف(والصحاح ، ٢/٣٩٩الكتاب انظر . الشدة والضیق: والضفف - ٢
  .وھو تحریف". ویحبب:"١في طو. ٣/٢٦٣، وشرح الرضي على الكافیة ٢/٣٦٤ الكتابنظر ا. وھو اسم رجل - ٣
  ).قضض(وانظر الصحاح واللسان . ٢/١١٠٨، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٦٠١،  ومر ٥٢٣ انظر حكایة أبي زید في المنصف - ٤
 .٦٠٢-٢/٦٠١ أغلب الشرح اآلتي في مر - ٥
  .وھو خطأ". ّیيوح:" في ص- ٦
  .من د" ونحوھما" سقطت - ٧
. ١/٢١٤، والھمع )عیا(، واللسان ٢/٥٨٥، والممتع ٢/٢٦٩، والمحتسب ٣/٢١٣وھو في معاني القرآن للفراء .  البیت من الكامل، قائلھ مجھول- ٨

والشاعر یصف امرأة منعمة؛ لو مشت . تتعب: اوتعی. فناء البیت: والسدة. من الذھب أو الفضةالقطعة : والسبیكة. ٩/٤٥٢شا ، و٢/٦٠٢ورد في مر 
  .بفناء دارھا لتعبت

  . تعّي، ووجھ االستشھاد إدغام الیاءین فیھ شذوذًا: موضع الشاھد
 .٣/٢١٣ معاني القرآن للفراء - ٩
  .٢/٦٠٢ التنبیھ في مر - ١٠
٤/٢١٨٥ - ١١. 
 .والمثبت موافق لنص المصدر". باإلدغام:" في األصل- ١٢

  
 ب/٤١٦
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مضارع واج تالب الّذي و. ال يكون يف املضارع    الوصلِ  مهزة١ه ذكره غريم ن أنّحاة النالف فْ املُلَعتتإنْين  بتاَءح 
 اضياً حنو كان م: "تتبو ،"ع "تتابع"   جاز فيه اإلدغام  فيقال ، مهزة الوصلِ   واجتالب : "اتبا" و ،"عتابكان  إنْ و ".ع 

ضارعاً حنو م: "تكَّذَتر"  مل ي جفي ز  ه اإلدغام إن اب تئد به ل ما يلزمم ناج البِتوهي ال تكـون يف  ، الوصلِ مهزة 
ـ  ما قبله جاز   بِ لَص و إنْ و .ين، وسيأيت يف كالمه   التاَء حبذف إحدى    ٢ه بل جيوز ختفيفُ   ،املضارع ه بعـد    إدغام

متحرك  حنو نيٍ أو ل  :كَ﴿تاد ت مي٨: ٦٧سورة امللك [﴾  ز[  ،َال﴿ تيموا﴾م] ؛]٢٦٧: ٢سورة البقرة يف ذلـك إىل      االحتياجِ عدمِل 
  .  الوصلِ مهزةاجتالبِ

ـ  فهذا جيوز  ، اجتمع فيه تاءان   "لَعتافْ" على   لٍع ف لِّ كُ نه م  وحنو "رتتاس" وهو   الثّاين أماو  وهـو  ،ك فيه الفَ
٣اءق لب ؛هقياس   ني على   لَثْ ما قبل املكون، وجيوز فيه  الس ٤لِ بعد نقْ   اإلدغام  حركـة  ـ  لِ أو ني إىل   لَثْ امل اكنالـس، 
  .٦قلِالن  حبركةاكنِالس كرحت ل؛هل أون م الوصلِ بطرح مهزة"رتس" :٥فتقول

   /:٧تنبيهات

 ، بتضعيف العـني   "لَعفَ" وزنه   الّذي "رتس"ـ ب ظفْ به كاللَّ  ظُفْ اللَّ  صار "رتتاس" يف    اإلدغام رثو إذا أُ  :األول
ـ  بفتح أو"رتسي" ":لَعتافْ"ه لُ أصالّذيك تقول يف مضارع    ن أل ؛ واملصدرِ ولكن ميتازان باملضارعِ   ـ ،هل هلُ وأص: 

"يستتفَ،"ر نوأُلَق دغفَ" وزنه الّذي وتقول يف مضارع .ملَع:" "يست٨"ربض مأو يالّذ وتقول يف مصدر .هله لُ أص
 الّذي وتقول يف مصدر . اهلمزةُتحرِطُ فَ، احلركةُتلَق ن اإلدغاميدرِا أُ فلم،"اراًتتاس" :هلُ وأص،"ستاراً" ":لَعتافْ"

  ."يلعفْت" ١٠ على وزن"راًيتست" :٩"لَعفَ"وزنه 

ـ أنّ وذلك  ، بكسر فائه  "رتس" :قال ي أنْوهو   ؛ر آخ هج و مغده إذا أُ   وحنوِ "رتتاس" يف   جيوز: الثّاين  ١١سني ال
 .اكننيالس التقاء لِهما على أصلُو أَرِسكُ فَ، فالتقى ساكنان،ىلَو األُ التاُء سكنت    اإلدغام ١٢دص وحني قُ  ،ساكنةٌ

ة ضارع واسم الفاعل واسم املفعول مبني وامل،"لَعف" : فتقول، الكلمةاعاً لفاِءبتإ التاِء رس كَغةوجيوز على هذه اللُّ
ـ    ،تباعـاً إ التاء  كسر ن اسم املفعول على لغة م      الفاعل يشتبه بلفظ    اسم أنّ إالّ ،على ذلك  فيـصري م شتكاً ر

  .  إىل قرينة فيحتاج١٣"ارتخم"ـك

                                                
  .١/٣٣٩ كأبي حیان في االرتشاف - ١
 .وھو تصحیف". تحقیقھ:" في د- ٢
 ".لبناء:" في د، وط، وص- ٣
 .وھو تحریف". فعل:"١ في ط- ٤
 .وھي زیادة خاطئة". في" في األصل زیادة - ٥
 .٦٠٣-٢/٦٠٢ أغلب ما سبق في مر - ٦
  .٦٠٤-٢/٦٠٣ التنبیھات في مر - ٧
 .١من ط" یستر" سقطت - ٨
 .من د" فّعل " سقطت- ٩
 .١من ط" وزن" سقطت - ١٠
 ".الفاء:" في د، وط،  وص- ١١
  ".تصدر:"١ في ط- ١٢
 .وھو تحریف". مغتار:" في ص- ١٣

 أ/٤١٧
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  . ١ىنته ا.مِ املتقدابط الضنى منثْتس كاملُما ذكره يف هذا البيت: لثالثّا

)مـوـا بِتٱن ـاَءيتي قَـبـدصقْتي ـد ر     يـفع لَى ـه"ـ كَ"اـت"يبـتبالْع ـنر"(  

  عليهم اجتماعلَقُا ثَمه لَ أن احلذف   ةُلَّ وع ،"لَعفَت" تاء   ةُالثّاني و ، املضارعة ى تاءُ لَو األُ ؛ين بتاءَ "نيبتت" :لصاْأل
ني ومل ثلَامل إىل اإلدغامِ   سبيلٌ  يكن  ل م ا يؤد  اجتالبِ ي إليه من  عدلوا  ، وهي ال تكون يف املضارع     ، الوصلِ  مهزة 

ـ ت﴿:  حنـو  كـثريةٌ رآن مواضع ومنه يف القُ،داً جِ كثريفين، وهذا احلذْ  التاَء حبذف إحدى    التخفيفإىل   نلُز 
   .]١٤: ٩٢يلللّاسورة [ ﴾ىظَّلَاراً تن﴿ /،]١٠٥: ١١هودسورة [﴾سفْ نملَّكَ تالَ﴿، ]٤: ٩٧القدرسورة [﴾حوالر وةُكَئالَاملَ

  : تنبيهات

 ح وقد صـر   .لَها حص  بِ الَقَثْت االس نّ أل ؛ةُالثّاني التاُء هو    احملذوف أنّ ٤البصريني و ٣ سيبويه  مذهب :٢األول
أنّ مذهب  : يعين ".شامهِالفاً ل  خ ،ىلَو ال األُ  ةُثّانيال هي   واحملذوفةُ" :٦سهيلالت وقال يف    .٥بذلك يف شرح الكافية   

  .الكوفيني عن ٨ه ونقله غري.٧هشامٍ أنّ احملذوفةَ هي اُألولَى

 ، فيه اإلدغام  رذَّعت ي الّذيه  ن أل ؛ يف االبتداء   الواقعِ ما هو يف املضارعِ   إن هذا   أنّ باملثال إىل    ١٠شارقد أ : ٩الثّاين
  . كما سبق بيانه،لِ يف الوصع الواق وكذا املضارع. فيه اإلدغامر فال يتعذَّ"عابتت" : املاضي حنوأنّو

،  فيه نونان  ١٣ر مبا تصد  - ف باحلذْ التخفيف :يعين -  ذلك لُعفْوقد ي " :١٢قال يف شرح الكافية   : ١١لثالثّا
ومن١٤تحِ أبو الفَ ذلك ما حكاهم نقراءة ١٥هم بعض :﴿ونالَلُ املَزكَئةَ تزِن٢٥: ٢٥الفرقانسورة [﴾الًي[ .ويف هذه القراءة 
ـ " نـوين  ن م احملذوفةَ نّ أل ؛ةُالثّانيما هي   إن "لُزنت" : حني قال  "لُزنتت"ي  اَء ت ن م  احملذوفةَ أنّ على   دليلٌ نيف "لُز 

 القراءة املذكورة ارح قال   .هذا كالمه . "ةُالثّانيما هي   إن١٦الش: "على األظْ  ومنه ذَكَ﴿: ه تعاىل  قولُ رِهلك ني ج
   ١٨."هر آخ ولذلك سكن"يجِنن" :هلُ أص،١٧ يف قراءة عاصم]٨٨: ٢١األنبياءسورة [﴾نينِمؤاملُ

                                                
 .١في ط" انتھى" لیست - ١
 .٢/٦٠٥ التنبیھ األول في مر - ٢
 .٢/٤٢٥ الكتاب - ٣
، وشرح ٢/٦٤٨، واإلنصاف ٥٢٠-٢/٥١٩بن الشجري ، وأمالي ا٣١٧-٢/٣١٦ انظر مذھب البصریین في معاني القرآن وإعرابھ للزجاج - ٤

  .٣/٤٨٦، والھمع ٢/٦٠٥، ومر ٣/٢٩٠الشافیة للرضي 
٤/٢١٨٧ - ٥.  
٣٢٤ - ٦.  
  .٢/٤٠١، وزھر ٢/٦٠٥، ومر ١٤٣ انظر مذھب ھشام الضریر في شرح القصائد السبع الطوال - ٧
 .٣/٤٨٦، والھمع ٢/٤٠١، وزھر ٤/٧٩، والمساعد ٢/٦٠٥ر ، وم٣/٢٩٠وانظر شرح الشافیة للرضي . ٢/٦٤٨ كاألنباري في اإلنصاف - ٨
 .وھو خطأ". الثاني"بدًال من " أشار:"٢وفي ط. ٢/٦٠٥التنبیھ الثاني في مر  أغلب - ٩
 ".أرشد:" في د، وط، وص- ١٠
 .٢/٦٠٦ التنبیھ الثالث في مر - ١١
٤/٢١٨٧ - ١٢. 
  .والمثبت موافق لنص المصدر". یتصدر:" في األصل- ١٣
  . ٢/١٢٠لمحتسب  ا- ١٤
 . ١٠٦، ومختصر في شواذ القرآن البن خالویھ ٢/٤٠٨وانظر الكتاب .  قراءة ابن كثیر وأھل مكة، ورویت عن أبي عمرو- ١٥
٨٧٢ - ١٦.  
  .٢/٦٥، وإعراب القراءات السبع البن خالویھ ٤٣٠ انظر قراءة عاصم في السبعة البن مجاھد - ١٧
 ".انتھى" في د، وط، وص زیادة - ١٨

 ب/٤١٧
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  احلادي عشر منش أنْ : وجوب اإلدغامِروطال ي رِع١ثاينل  سكونٌضا ؛نيثلَ املإمو، رفعٍصاله بضمريِ الت اإم 
  :  بقولهاألول وقد أشار إىل ،ههِب وش٢جلزمٍ

  )رنْـعِ اقْتـرفْـرِ الـه بِمضمـونِـلكَ      كَنــم فيه سـدغَـثُ مـك حيـوفُ(

لتبذلك اإلدغامِرِذُّع .واملراد مبض رِمتاُءعِفْ الر اإلناث ونونُ،"نا" و،مريِ الض .   

]ـنـح و"لَـحلْتـ مـا حلَلْته" في ـو     ـجشمٍ وـزهبمِـ الْجز يِيخـتر يـقُف[  
)  وحن"لَلْتح  لَلْتا حم و ،)"ه "لْلَحو ،"ان "اهلندات لْلَ حوحنوِ  فاإلدغام يف ذلك   ،"ن ه ال جيب، بل ال جيـوز . 

 : يقولون وائلٍ بنِرٍكْ بن ناساً مأنّوزعم اخلليل " :٤ قال سيبويه."ةٌيغ لُمريِ الض قبلَ واإلدغام" :٣سهيلالتقال يف   
"رو ،"نَد "مو ،٥"نَر "ردك ، ضعيفةٌ / وهذه لغةٌ  "".ت هم قَ أندر قبل دخول   وا اإلدغام اِءون والنظَفْوا اللَّ وأبقَ،الت 

  . ٦على حاله
ي: ( بقولهالثّاين إىل وأشارفو...شمٍ وزجهمِبزالْج (،واملراد ٧ بهقْ الوف،) يِريخأي؛)ت :الفَ بني واإلدغامِك ، 

  .٨ متيمٍ لغةُ واإلدغام، أهل احلجازِ لغةُك الفَ".لَّ وح،لْلُ واح،لَّح يم ولَ،لْلُح يملَ" : حنو،عبِ ت:أي) قُفي(

  : تنبيهات

 أهـل   لغـةُ ك الفَنّ أل ؛صاحةمها يف الفَ   ال استواؤ  ، اجلوازِ لِهني يف أص   الوج  استواءُ خيريِالت ب  املراد :٩األول
ـ ﴿،  ]١٢٠: ٣آل عمـران  سـورة   [﴾ةٌنس ح مكُسسم ت إنْ﴿:  حنو ،باً غال  وا جاء القرآنُ   ،احلجازِ ومن ي ـ ح ُلْل ـ لَ ع يه 

  وجاء على لغة.]٦: ٧٤رثِّاملـد سورة [﴾ننم تالَو﴿، ]١٩: ٣١لقمانسورة [﴾كتو ص ن م ضضاغْو﴿،  ]٨١: ٢٠طهسورة  [﴾يبِضغَ
   .]٤: ٥٩احلشرسورة [ رِ احلش يف﴾ اَهللااقش ينمو﴿ ،]٥٤: ٥املائدةسورة [  يف املائدة١٠﴾دتر ينمو﴿ :متيمٍ

ـ  ل ؛ الوصلِ  مهزة حر طَ بج و  متيمٍ  على لغة   يف األمرِ  مغدإذا أُ : ١١الثّاين عوحكـى   . إليهـا   االحتيـاجِ  مِد 
الكسائ١٢ي أن  ه مسع ماُ" :يس عبد القَ  نرغُاُ" و ،"داُ" و ،"ضمر"  مزة الوص ِ١٣ل.  ومل ي حك   ـ   ذلك أحـد م ن 

  .البصريني
                                                

 ".ثاني:" في د، وط، وص- ١
  ".بالجزم:"١ في ط- ٢
٣٢١ - ٣. 
  .٢/١٦٠ الكتاب - ٤
  ".رّدنا، ومّرنا:" في ط، وص- ٥
  .٢/٦٠٧ الشرح السابق في مر - ٦
 .١من ط" بھ" سقطت - ٧
، والمساعد ٤/٣٥٠، وھشا ٢/٦٠٨، ومر ١/٣٤٣، واالرتشاف ٢٦٠، والتسھیل ٤/٢١٩١ انظر لغة أھل الحجاز ولغة تمیم في شرح الكافیة - ٨
٤/٢٥٩.  
  .٢/٦٠٨ أغلب التنبیھ األول في مر - ٩
الشواھد  و.٢٤٥انظر السبعة .  مشددة بدالابن كثیر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائىوقرأ .  بدالین)دَوَمْن َیْرَتد(عامر ونافع  قرأ ابن - ١٠

  .في العربیة الفك واإلدغامویجوز .  المستشھد بھا قرأ بھا السبعة كما أثبتت األخرىالقرآنیة
  .٢/٦٠٩ التنبیھ الثاني في مر - ١١
  .٢/٤٠١، وزھر ٢/١١١٣، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٦٠٩، ومر ١/٣٤٤ انظر حكایة الكسائي في االرتشاف - ١٢
 .وھو خطأ.  بھمزة القطع٢ رسمت في ط- ١٣

  
  

 أ/٤١٨
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 : حنـو   توكيد  أو نونُ  ،"يدر" : حنو ةباطَخ م  أو ياءُ  ،"وادر" : حنو  مجعٍ  فيه واو  مِغَد باملُ صلَإذا ات : ١لثالثّا
"رنَّد" أدغم ، احلجازي   ون و غري هم منّ أل ؛ العربِ ن الف لَع  مبين حينئذ    على هذه الع ـ    ،المات ه  فلـيس حتريكُ
  .ضٍعارِبِ

 قبل هـاء    ةً والتزموا ضم  ".اهدرم ي  ولَ ،اهدر" : حنو  الغائبة ء ها  فيه قبلَ  مِغَد املُ  فتح ونَمغد املُ التزم: ٢الرابع
 ٥. والـواو ها األلفيل قد والَ الد٤نَّأ فك،وا بوجودها د فلم يعت  ٣ةٌ خفي  اهلاءَ نّ أل ؛"هدرم ي  ولَ ه،در" : حنو بِالغائ

 ٨ وحكى ثعلب. الفاِء وذلك يف املضمومِ،٧ بالفتح والكسر"هدَّر" و، والكسرِم بالض"اهدُّر" :٦الكوفيونوحكى 
او.  يف جتويزه الفتح   ٩طَلِّ وغُ . هاء الغائبِ   قبلَ الثةَ الثَّ األوجهالكَ أم سر فالص حيح ه لُ أنغةٌي.  ١٠ مسع األخفش م ن/ 
هـا  ن أل ؛"مو القَ در" : فقالوا ، قبل ساكنٍ   الكسر ١٢هم أكثر  والتزم .بالكسر ١١"هضغُ" و ،"هدم" : عقيلٍ ن م ناسٍ
 هن بِ يوِ وقد ر  .مي الض  وحكى ابن جن   .١٣ وهم بنو أسد   ، يفتح ن ومنهم م  .لِاكنني يف األص  الس التقاء   حركةُ
  :١٤قوله

  ]فَـالَ كَعبـاً بـلَـغـت والَ كـالَبـا      [رٍـك من نميـرف إنـ فَغض الْطَّ- ٣٥٥

ـ  بل ي  ، ساكنٍ  قبلَ مضوال ي ": ١٥اكننيالسسهيل يف باب التقاء     الت قال يف    . قليلٌ م الض ،نعم  وقـد   ،رسكْ
فْيتهظُهذا لفْ. "ح.   

  هي لغةُ  ،"ضع" و ،"رف" و ،"در" :قاً حنو لَطْ م الفتح:  لغات  ففيه ثالثُ  ركا ذُ م م يٍءش بِ لُع الف لْص مل يت  إنْف
١٦هم غريِ  وناسٍ أسد. والكسر  قاً حنو لَطْ م: "رو ،"د "فغُ" و ،"رلغة كعبٍ   وهي ،"ض  ون م١٧ري. حلركة   واإلتباع 
  .انتهى.١٨ يف كالمهم وهذا أكثر".ضع" و،"رف" و،"در" : حنوالفاِء

                                                
 .١/٣٤٤، واالرتشاف ٢/٣٦٢وانظر إیضاح ابن الحاجب . ٢/٦٠٩التنبیھ الثالث في مر  - ١
 .٤٠٢-٢/٤٠١، وزھر ٦٥٩-٢/٦٥٨وانظر الممتع . ٦١٠-٢/٦٠٩التنبیھ الرابع في مر  أغلب - ٢
 ".خفیفة: "٢ في ط - ٣
 .٢والمثبت ما في ط. وھو تحریف". فكان:"، وص١ في األصل، ود، وط- ٤
 .٢/٦٥٨، والممتع ٥٩، والشافیة ٢/٣٦٢، واألصول ٢/١٥٩ انظر الكتاب - ٥
 .٢/٤٠١، وزھر ٢/٦٠٩ انظر حكایة الكوفیین في مر- ٦
 .١من ط" ورده بالفتح والكسر" سقط - ٧
  .٢/٤٠١، وزھر ٢/٦٠٩، ومر ٢/٣٦٥حاجب  انظر حكایة ثعلب في إیضاح ابن ال- ٨
  .٢/٢٤٦وانظر شرح الشافیة للرضي . ٥٩ ممن غلطھ ابن الحاجب في الشافیة - ٩
  .٢/٣٦٥وانظر لغة بني عقیل في إیضاح ابن الحاجب . ٢/٤٠٢، وزھر ٤٩٤ انظر ما نقلھ األخفش عن بني عقیل في المفصل - ١٠
 ". عضِّھ:"وفي ط، وص. وھو خطأ". عطیھ:" في د- ١١
 . ٤٥٥ شرح الملوكي نظرا - ١٢
 .٤٩٤ انظر لغة بني أسد في المفصل - ١٣
، وشرح المفصل البن یعیش ٨٢١والبیت من الوافر، لجریر في ذیل دیوانھ . ١/١٨٥ روي الشاھد باألوجھ الثالثة المذكورة في المقتضب - ١٤
، وشا ٤/٣٥٠، وھشا ٢/٦١٠ورد في مر . ٢/١٦٠ بال نسبة في الكتاب وھو. ٩/٥٤٢، ٧٤، ١/٧٢، وزھر، والخزانة ٤/٤٩٤، والمقاصد ٩/١٢٨
  .٢/٤٠١، وزھر ٩/٤٧٤

  .. فغض، ووجھ االستشھاد تحریك آخره بالضم لإلتباع، وبالفتح للتخفیف،  وبالكسرعلى األصل: موضع الشاھد
٢٦٠ - ١٥. 
  .٢/٦١٠، ومر ١/٣٤٤، واالرتشاف ٢/٢٤٣لرضي وانظر شرح الشافیة لل". بنو أسد وغیرھم من بني تمیم: "٢/١٦٠ في الكتاب - ١٦
 .٢/٦١٠، ومر ١/٣٤٥، واالرتشاف ٢/٢٤٣، وشرح الشافیة للرضي ٢/١٦٠ انظر لغة كعب في الكتاب - ١٧
 .٢/٣٦٥، وإیضاح ابن الحاجب ٦-٥، والتكملة ٢/١٦٠ انظر الكتاب - ١٨

ب/٤١٨
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  ]"لُمْـه"اً في ـام أَيضـزِم اإلدغَـتـوالْ      زِمـتـبِ الْـلْ في الْتعجـعـك أَفْـوفَ[

  املسموعنّ أل؛ العربِ إمجاعه أرادأن وك،"بإمجاعٍ" :١ قال يف شرح الكافية)لْتزِموفَك أَفْعلْ في الْتعجبِ ا(
  :٢ ومنه قوله،كالفَ

  اـدمـونَ املُقَـا أَنْ تكُـب إلَينـبِحـوأَ      واـ تقَدملمنيـي املُسـالَ نبِـ وقَ– ٣٥٦

   .ه إدغام إجازة٣ُ عن الكسائييك فقد حإالّو

  .٤"مملْه" : فيهلْقَ فلم ي،١ كما قاله يف شرح الكافية،بإمجاعٍ) "هلُمْ"والْتزِم اإلدغَام أَيضاً في (

  : تنبيهات

ـ و األُ ؛ ال ختيري فيهمـا     صيغتان  األمرِ لِع ف نى م نثْتس ي : أي ، على ما قبله    استدراك  هذا البيت  :٥األول ى لَ
 وقد سبق يف باب أمسـاء       .ه إدغام مزتلْه م إن ف ، يف لغة متيمٍ   "ملُه" ةُالثّاني و .هكُّ فَ مزتلْه م إن ف ،بعجالت يف   "لعفْأَ"

 وباعتبار هـذه    ، أمرٍ لُع ف  وعند بين متيمٍ   ".لْبِقْأَ" أو   "رضاح" مبعىن   لٍع ف ني اسم  عند احلجازي  "ملُه" أنّ ٦األفعال
  . هاهنارك ذُةغاللُّ

 الغائب  ا هاُءصلَ وإذا ات. بعض متيمٍ عن والكسر  الفتح ٨ وحكى اجلرمي  ".ملُه" التزموا أيضاً فتح  : ٧الثّاين
  متيمٍ لكوا عندأنّ م تقد٩ وقد".لَج الرملُه" : حنوصل ا ساكن وكذا إذا ات.حتفْ بل ي  ،مض مل ي  /"هملُه" :حنو

فع الً اتلَصت  ا ضمائر  فيقال ، البارزةُ عِفْ الر : "لُهام، لُ وهوام، لُ وهبِ "يم ضوكسرها قبـل    ، الواو  امليم قبلَ  م 
  نون بفتح امليم وزيادة"نملُه" واب الصأنّ ١٠اء وزعم الفر".نمملْه" : اإلناث فالقياسصل ا نونُ وإذا ات.الياء

ـ  ١١و عن أيب عمرٍ   يكوح. مرياكنة يف نون الض   الس ونُالن مغَد ت لفتح امليم، مثّ   ساكنة بعدها وقايةً   ه مسـع  أن: 
"لُهميا نِ  ني سةُو"   بكسر امليم مشد نون اإلناث   ساكنة قبلَ   وزيادة ياءٍ  ،ةًد . ىكوح  هم عن بعض: "ـن لُه١٢"م 

شاذٌّ وهو . امليمبضم.  

                                                
٤/٢١٩٢ - ١.  
، ومر ٤٦٥ورد في نا . ٤٩وھو بال نسبة في الجنى الداني . ٤/٥٩٣، ٣/٦٥٦، والمقاصد ١٠٢ البیت من الطویل، للعباس بن مرداس في دیوانھ - ٢
  .٥١٣، ٣٦٥، وسیو ٢/٨٩، وزھر ٢٠٣، ومكو ٤/٥٠١، وشا ٣/١٩٢، وجا ٢/١٥٧، وعق ٢/٦١٠

 .التعجب" أفِعل"ألنھ من " أحبب"أحبب، ووجھ االستشھاد التزام الفك في : موضع الشاھد
  .٣/٤٨٦، والھمع ٢/١١١٢، وشرح التسھیل للمرادي ٢/٦١١ انظر حكایة الكسائي في مر - ٣
 .وھو خطأ". ھلم:"١ في ط- ٤
  .٢/٦١١ أغلب التنبیھ األول في مر - ٥
  .١٢صفحة  - ٦
  .٢/٦١١ التنبیھ الثاني في مر - ٧
 .٢/٤٠٢، وزھر ٢/٦١١، ومر ٥/٢٣٠٥ انظر حكایة الجرمي في االرتشاف - ٨
  .١من ط" قد" سقطت - ٩
  .٢/٦١١، ومر ٥/٢٣٠٥، واالرتشاف ٣/١٠١ انظر زعم الفراء في شرح الرضي على الكافیة -١٠
  . ٥/٢٣٠٥ حكایة أبي عمرو في االرتشاف - ١١
وھل مع زیادة نون ساكنة قبل نون اإلناث كما تقدم عن . ولعل ضمھا إتباع لضم الالم. قولھ بضم المیم أي مع تشدیدھا:"٤/١٩٠١ في صب - ١٢

  ".الفراء أّوًال؟ األقرب األول فراجعھ

 أ/٤١٩
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ـ ":  قوهلمن م أمرٍلُع هي فالّيت "ملُ" ن وم ،نبيهالت "ها" ن م بةٌ مركَّ "ملُه" أنّ ٢البصريني مذهب: ١لثالثّا  ملَ
 ،ا قبل اإلدغامِبكِّ ر:٣ وقال اخلليل.ها ختفيفاًفُ ألتفَذ فح، إلينا كسفْ ن عم اج :ه قيل أن، ك هعم ج : أي ؛"هثَع ش هللا

فحفَذاهلمزةُ ت  للد وصلٍ مهزةَ إذ كانت    ،جِر ، وح فَذت األل اللتقاءِ ف  مثّ ،اكننيالس  ن لَقاألُ  امليمِ  حركةُ ت ى لَو
 بإلقاء حركتها على  اهلمزةُتفَفِّ فخ،"دصاقْ" مبعىن "مأُ" و،رِج للزالّيت "لْه" ن مةٌبكَّر م:٥اُءوقال الفر. ٤مالالّإىل 
فصار   ،اكن قبلها الس "لُهني إىل    هذا القولَ  ٦عضهمونسب ب . "مني وقولُ. الكوفيالبصري أقرب    وابِ إىل الـص .

  . نتهى ا."ةًبكَّرها ليست مإن  يقولُنومنهم م" :٧قال يف البسيط

   ٨: النون الساكنة ومنها التنوينيف خامتة

  :  أحكامٍاكنة أربعةَالس ون للنأنّاعلم 

هلاأو: وهو بال غُ    اإلدغام ،نالالّ يف   ة وبِ ،اءم والر غنيف حروف    ة "ينوم"        ما مل تكن مواصـلتها يف كلمـة ، 
ـ كواحدة"الدنو،"اي "صنو،"انو "أنالفَإنّ ف،"ارٍم يف ذلك الزِك م .  

ـ ب ل ؛مـزة  واهل ، واهلاء ، واخلاء ،اء واحلَ ،ني والغ ،ني الع :ةتالس قِلْ وهو يف حروف احلَ    ، اإلظهار :الثّاينو عد 
مخ٩جِر النونم ١٠ن/م خهاجِر .  

 :أو كلمتني حنو، ]٣٣: ٢سورة البقـرة  [﴾مهئْبِنأَ﴿ : حنو ها يف كلمة   ويستوي كون  .يماً عند الباء   م بلْ القَ :لثالثّاو
 احلروف إليهـا     أقرب تهابوش ،ونالن ١١ن م تدع ب  الباءَ أنّ  هذا القلبِ  بجِو وم .]٨: ٢٧سورة النمل [﴾كرِو ب أنْ﴿

 نّ أل ؛وهي امليم ونَالن وامليم  ح ا غُفَرنةفلم ،ا بعدالباِء عنِت مل ميكن ـ  ولَ،ها فيها إدغام ا قَمـ ر بـ  بِت مشابهة 
  . ةنها يف الغتأخها ن أل؛يماًها مبلْ وهو قَ،راً آخر أمالتخفيف بجو فأَ،ها إظهارنسح منها مل ي١٢القريبِ

فاً جيمعها أوائل  ر ح رش ع  وذلك مخسةَ  ، املذكورة  غريِ  احلروف ن م يٌءها ش يل وذلك إذا و   ، اإلخفاءُ :الرابعو
هذا البيت:  

ـتى جـرد ثَار قَد دى زِـعوديني ضى ف     ـكَمطَي ـا ذَاقس ديص ـرا ظُفْرِـوَء شب  

                                                
 .٢/٦١٢التنبیھ الثالث في مر  - ١
 .٣/٣٥، والخصائص ١/١٤٦، واألصول ٢/١٥٨ انظر مذھب البصریین في الكتاب - ٢
 .٢/١٥٨ انظر قول الخلیل في الكتاب - ٣
 ".وأدغمت" في د زیادة - ٤
  .١/٢٠٣ معاني القرآن للفراء - ٥
 .١٩٣ كالزمخشري في المفصل - ٦
 .٢/٤٠٢، وزھر ٢/٦١٢، ومر ٥/٢٣٠٥انظر قول ابن العلج في كتابھ البسیط في االرتشاف  - ٧
  .٢١٩٤-٤/٢١٩٣الخاتمة في شرح الكافیة  أغلب - ٨
  .١من ط" مخرج" سقطت - ٩
  ".عن:" في د- ١٠
 ".عن:"١ في ط- ١١
 .وھو تحریف". الغریب:"١ في ط- ١٢

 ب/٤١٩
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 ،ترهِظْأُ منها فَ  تدع ب قِلْ احلَ  حروف نّ أل ؛طاًسوتباً م ر منها قُ  تبرها قَ ن أل  عند هذه احلروف   تيفخ أُ ماإنو
 بر قُبرقْ ومل ت،يك تدع ب دعب مل ت  رش ع ، وهذه اخلمسةَ  تمغدأُباً شديداً فَ  ر منها قُ  تبر قَ ١"نمل يرو "وحروف  

أُ فَ،هذهخفيحالٌواإلخفاُء. ت سبحانه وتعاىل أعلمهللاوا.  واإلدغامِ اإلظهارِ بني . 

                                                
 . وھو خطأ؛ لنقص حرفي النون والواو ". لم یر:"٢وفي ط. رف النونوھو خطأ؛ لنقص ح". لم یرو:"، وص١ في د، وط- ١
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  : قولهن به يف اخلطبة مدعا و م إكمال١َ تعاىلهللا ارسا يمولَ

ـقَمـاصدالن بِوِـح ـها موِـحـيه  

بذلك فقالَأخرب :  

)مـوعمـا بِجع ـهقَـنِي ـتكَم ظْم      لْـدـنلَى جـاً عـلِّ املُهِماش لْـاتمت(  

قالي: "نِعا: أي؛" بكذاي هتموبناؤه للفاعل لُ. ويلزم بناؤه للمفعول،٢ به غوأنشد ،٤ حكاها يف اليواقيت٣ةٌي 
  :٥عليها

٣٥٧ –بِأُـ ع انخاهـرلُ الشلِـا طَوِيغ  

 ىلَع( و .٧)ماًظْن(ـ ل  نعت )لمتاش( و .ل عن الفاع  لٌوح م  أو متييز  ،٦ )هعمجبِ( يف    اهلاءِ ن م  حالٌ )ماًظْن(و
هِ املُلِّجمات(ِّمتعل ـ بق)اشتلم( .ّمثوصف  )أخرى فقال/ بصفة)ماًظْن :   

]صـأَحالْكَـى م ـنيـافالْخ ـةالَص    ـهـكَمضى بِـا اقْتنـى غصـالَ خـاصه[  

ي اف الصصال اخلَ بالكافيةاةمس املُف املصن منظومةن م ظم مجع هذا الن   :أي؛  )أَحصى من الْكَافية الْخالَصةْ   (
مم كَا يدى  (.هرضا اقْت( أخذَ :أي) كَم   هاصصى بِالَ خنغ (تشواخلَ ،هوب صةُاص ض د الغ وهو كنايةٌ  ،ىن  عم  ا مجع 
منالظَّنِ احملاس اهرة .  

 ؛ وعلى آله وأصحابه الكـرامِ     ، األنامِ د سي د على سيدنا حمم   الةلص، وأردفه با  امِم اإلت ةَمع نِ رِكْ بالش لَاب قَ مثّ
رِإلحراز أجذلك وي نِمه يف البِءدهللاتام، فقال رمحه ا واخلوج منِعي وإياهالم يف دار الس:  

  الَـــ أُرسيـبِـرِ نـيـد خـمحم      لَىـاً عـيـلِّـصـد اللَّه مـمـأَحـفَ(

  آلـوـ الْ هـغـ الْ رامِـكـ الْ رـبهرر     حصبِـبِـوختنالْم ـهالْـي ـنـخـيهر(  

                                                
  ".لھ" زیادة نوفیھ. في د، وط، وص" تعالى"لیست  - ١
 .١من ط" بھ" سقطت - ٢
  ".على لغة:" في د- ٣
انظر كشف . ھـ٣٤٥كتاب الیواقیت في اللغة ألبي عمر محمد بن عبد الواحد المطرز، صاحب ثعلب، توفي سنة و .٢/٦١٣ انظر الحكایة في مر - ٤
  .٢/٢٠٥٣نون ظال
 ورد ).وعن(واللسان ، .."عان بقصواھا: " بروایة٤٦وشرح أدب الكاتب للجوالیقي ، ٢٦٣في الصاحبي في فقھ اللغة  وھو . مجھول القائل الرجز- ٥

  .٢/٦١٣في مر 
، وذلك )قد كمل(بي، وھو من الفصل بین الحال وصاحبھا بأجنقولھ من الھاء في بجمعھ فیھ عندي نظر لما یلزم علیھ :"٤/١٩٠٤ في صب - ٦

  )".كمل(وینبغي جعلھ حاًال من الضمیر في . ممنوع
 .من د)" نظمًا(لـ" سقطت - ٧

 أ/٤٢٠
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احلمدأو راًالً وآخ، ]وظ١َ]اطناًب اهلَّراً، وصى اهللا على سيدنا حممدلَّ وآله وصحبه وسم٢.يماً كثرياً تسل  

  .  قرأ فيهنم اهللا له ولوالديه ول غفرأكمله بيده الفانية علي املتوين

  ٣.نيآم

  

  

  

  

  
  

  

                                                
 . زیادة من د، وط، وص- ١
 دائمین متالزمین إلى دنا محمد سید المرسلین، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وصحبھ أجمعین، صالة وسالمًاوصلى اهللا على سی :" في ط، وص- ٢

 ". یوم الدین
 وسبعین وألف من الھجرة امن عشر شھر صفر الخیر سنة ثمانووافق الفراغ من كتابة ھذه النسخة المباركة في یوم الثالثاء المبارك ث:" في د- ٣

وكتبھا العبد الفقیر المعترف بالذنب والتقصیر عبد المنعم بن علي بن جمال الدین بن خضر الدنوشري . حبھا أفضل الصالة والسالمالنبویة على صا
نا وحسب. غفر اهللا لھ ولوالدیھ، ولمن دعا لھم بالمغفرة والرحمة، ولمن نظر فیھ خلًال فأصلحھ أو عیبًا فستره.  بلدًا والشافعي مذھبًا والرفاعي طریقة

  ".تم بخیر وعافیة. وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم. اهللا ونعم الوكیل
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  فهرس املوضوعات

  
    :أمساء األفعال واألصوات

  ١  حقيقة أمساء األفعال ومدلوهلا

  ٣  أنواع اسم الفعل

  ٧  املنقول من ظرف أو مصدر

  ١١  عمل اسم الفعل وتنكريه

  ١٥  أمساء األصوات

    :نونا التوكيد

  ١٨  شروط التوكيد

  ٢٧  بناء املؤكّد وإعرابه

  ٣٢  حذف النون وإبداهلا

    :ما ال ينصرف

  ٣٥  الصرف واملنصرف

  ٣٧  ما فيه ألف التأنيث

  ٣٩  الوصف وزيادة ألف ونون

  ٤١  الوصف على وزن أفعل

  ٤٥  الوصف املعدول

  ٤٩  منتهى اجلموع

  ٥٦  العلم املركّب مزجياً

  ٥٨  العلم مزيداً بألف ونون
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  ٦٠  العلم مؤنثاً بالتاء وبدوا

  ٦٤  العلم األعجمي الزائد على الثالثة

  ٦٦  العلم بوزن الفعل

  ٦٩  العلم مزيداً بألف اإلحلاق

  ٧٠  العلم املعدول

  ٧٦  ما ينصرف لتنكريه

  ٧٩  إعراب املمنوع منقوصاً

  ٨٠  الصرف واملنع ضرورة

  ٨٣  خامتة

    :إعراب الفعل

  ٨٤  الرافع للمضارع

  ٨٥  أن ولن وكي: النواصب

  ٩٤  النصب بـ إذن

  ٩٧  بعد الالّم" أن"إضمار 

  ٩٩  "أو"بعد " أن"ار إضم

  ١٠١  "حتى"بعد " أن"إضمار 

  ١٠٤  بعد الفاء" أن"إضمار 

  ١٠٨  بعد الواو" أن"إضمار 

  ١١٣  النصب يف الرجاء والعطف على اسم

    :عوامل اجلزم

  ١١٧  ما جيزم فعالً واحداً

  ١٢٤  ما جيزم فعلني

  ١٣١  حال فعلَي الشرط



 

518 
 

  ١٣٥  اقتران اجلزاء بالفاء

  ١٣٨  عن الفاء" إذا"نيابة 

  ١٣٩  اقتران ما بعد الشرط أو اجلواب بالواو والفاء

  ١٤٠  حذف الشرط أو اجلواب

  ١٤٢  اجتماع الشرط والقسم

    ":لو"فصل 

  ١٤٦  "لو"أقسام 

  ١٤٩  الشرطية االمتناعية" لو"

  ١٥٠  الشرطية للمستقبل" لو"

  ١٥١  بالفعل" لو"اختصاص 

  ١٥٤  نقل معىن املضارع إىل املاضي

ا ولوال ولوماأم:    

  ١٥٦  الشرطية" أما"

  ١٥٦  حذف فاء اجلواب

  ١٥٨  يف التركيب" أما"وظيفة 

  ١٦٠  للشرط والتحضيص" لوما"و" لوال"

  ١٦٣  خامتة

    :اإلخبار بالذي واأللف والالّم

  ١٦٤  كيفية اإلخبار

  ١٦٥  املطابقة بني املوصول وخربه

  ١٦٥  شروط املخبر عنه

    :العدد

  ١٧١  العشرة وما بينهماالثالثة و
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  ١٧٥  املئة واأللف

  ١٧٦  ما بني عشرة وعشرين

  ١٧٨  من عشرين إىل تسعة وتسعني

  ١٧٩  إضافة املركّب مزجاً

  ١٨٢  صياغة اسم الفاعل وإضافته

  ١٨٧  خامتة

    :كم وكأين وكذا

  ١٨٨  االستفهامية ومتييزها" كم"

  ١٨٩  اخلربية ومتييزها" كم"

  ١٩٠  واخلربيةما بني االستفهامية 

  ١٩٣  للتكثري" كذا"و" كأين"

    :احلكاية

  ١٩٨  "أي"احلكاية بـ

  ١٩٨  "من"احلكاية بـ

  ١٩٩  "من"أقسام احملكي بـ

  ٢٠١  "من"حكاية العلَم بـ

  ٢٠٣  خامتة

    :التأنيث

  ٢٠٤  عالمة التأنيث

  ٢٠٤  أقسام املؤنث

  ٢٠٥  صفات ال تؤنث بالتاء

  ٢٠٧  ألف التأنيث وأبنيتها

  ٢١٧  ةخامت
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    :املقصور واملمدود

  ٢١٩  ضابط املقصور واملمدود

  ٢٢٣  قصر املمدود ومد املقصور

    :كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحاً

  ٢٢٥  تثنية املقصور

  ٢٢٧  تثنية املمدود

  ٢٢٨  شواذ املقصور واملمدود

  ٢٣٠  اجلمع السامل للمقصور

  ٢٣١  التغيري يف مجع املؤنث

  ٢٣٦  خامتة

    :مجع التكسري

  ٢٣٨  صور التغيري يف التكسري

  ٢٣٩  أبنية مجع القلة

  ٢٤٨  أبنية مجع الكثرة

  ٢٧٧  تكسري الثالثي فصاعداً

  ٢٧٨  ما حيذف يف مجع التكسري

  ٢٨٢  خامتة

    :التصغري

  ٢٨٦  أمثلة التصغري

  ٢٨٦  معاين التصغري وعالمته وشروطه

  ٢٨٨  تصغري ما زاد على أربعة

  ٢٩٠  لتصغري والتكسريشواذ ا

  ٢٩٠  فتح ما بعد ياء التصغري
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  ٢٩٣  ما ال يعتد به يف التصغري

  ٢٩٥  ألف التأنيث فوق الرابعة

  ٢٩٦  رد املعلّ إىل أصله

  ٢٩٨  حكم احملذوف األصلي

  ٣٠١  تصغري الترخيم

  ٣٠٣  تصغري املؤنث بال تاء

  ٣٠٥  تصغري املوصول واإلشارة

  ٣٠٨  خامتة

    :النسب

  ٣١٠  لتغيريات احلاصلة بالنسبا

  ٣١١  حكم الياء واأللف والتاء طرفاً

  ٣١٦  فتح املكسور قبل الطرف

  ٣١٧  الياء املشددة طرفاً

  ٣١٨  عالمات التثنية واجلمع 

  ٣١٨  "فعيل"ياء 

  ٣١٩  ومذكرمها" فُعيلة"و" فَعيلة"

  ٣٢٣  املمدود اآلخر

  ٣٢٤  أنواع املركّب

  ٣٢٧  الثالثي احملذوف الالّم

  ٣٣١  الثنائي وضعاً

  ٣٣١  احملذوف الفاء أو العني

  ٣٣٢  مجع التكسري

  ٣٣٣  النسب بدون ياءين
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  ٣٣٦  خامتة

    :الوقف

  ٣٣٧  الوقف على التنوين

  ٣٤٠  "إذن"الضمري املتصل و

  ٣٤١  املنقوص واملقصور

  ٣٤٢  اإلسكان والروم واإلمشام والتضعيف

  ٣٤٤  نقل احلركة

  ٣٤٦  تاء التأنيث

  ٣٤٨   هاء السكتزيادة

  ٣٥٢  إعطاء الوصل حكم الوقف

  ٣٥٣  خامتة

    :اإلمالة

  ٣٥٤  حقيقة اإلمالة وفائدا وحكمها وحملّها وأصحاا

  ٣٥٤  أسباب اإلمالة

  ٣٦١  موانع اإلمالة

  ٣٦٤  أثر املنفصل

  ٣٦٦  اإلمالة للتناسب

  ٣٦٧  اإلمالة السماعية للمبين

  ٣٦٨  إمالة الفتحة قبل الراء والتاء

  ٣٧٢  خامتة

    :التصريف

  ٣٧٣  قسما التصريف وتعريفه

  ٣٧٣  املفردات اليت يدرسها التصريف
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  ٣٧٥  االسم ارد واملزيد

  ٣٧٦  أبنية االسم الثالثي

  ٣٨٠  أبنية الفعل الثالثي ارد

  ٣٨٢  أبنية الفعل الرباعي

  ٣٨٤  أبنية االسم الرباعي ارد

  ٣٨٨  أبنية االسم اخلماسي ارد

  ٣٩٠  احلرف األصلي والزائد

  ٣٩٠  احلرف الزائد وفائدته وموقعه 

  ٣٩٤  امليزان الصريف واستخدامه

  ٣٩٧  زيادة األلف

  ٣٩٩  زيادة الياء والواو

  ٤٠١  زيادة اهلمزة وامليم

  ٤٠٧  زيادة النون

  ٤١٠  زيادة التاء

  ٤١١  زيادة اهلاء والالّم

  ٤١٣  زيادة السني

    :فصل يف زيادة مهزة الوصل

  ٤١٥  تعريف مهزة الوصل

  ٤١٦  مواقع مهزة الوصل

  ٤١٩  اجتماع مهزيت االستفهام والوصل

  ٤٢٠  خامتة

    :اإلبدال

  ٤٢٢  البدل والتعويض واإلعالل
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  ٤٢٢  حروف البدل القياسي

  ٤٢٦  كيفية معرفة اإلبدال

  ٤٢٨  إبدال اهلمزة

  ٤٤٥  قلب األلف

  ٤٤٥  قلب الواو

  ٤٥٠  قلب األلف والياء واواً

  ٤٥٢  "فُعل"كسر فاء 

  ٤٥٤  قلب الياء واواً

  ٤٥٦  "فُعلى"و" فَعلى"فصل يف قلب الم 

  ٤٥٩  فصل يف إدغام الواو والياء

  ٤٦١  قلب الواو والياء ألفاً

  ٤٦٧  إبدال الباء ميماً

  ٤٦٨  فصل يف النقل والقلب واحلذف واإلدغام

  ٤٨٠  فصل يف إبدال فاء االفتعال تاء

  ٤٨٥  خامتة 

  ٤٩٥   يف اإلعالل باحلذففصل

    :فصل يف اإلدغام

  ٥٠١  إدغام املثلني

  ٥٠٥  ما جيوز فيه الفك واإلدغام

  ٥٠٧  حذف التاء الثانية

  ٥٠٨  اإلظهار وجوباً وجوازاً

  ٥١١  خامتة يف النون الساكنة والتنوين

  ٥١٣  خامتة األلفية
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  ١فهرس شواهد القرآن الكرمي وقراءاته

  
  رقم الصفحة رقم اآلية                               املستشهد به من اآلية الكرمية                     

   سورة البقرة-٢ 

٦ ﴾مهتذَر٤٤٤ ﴿أَأَن 

٧ ﴾مارِهصلَى أَب٣٦٣ ﴿ع 

 ٤٦١، ٤٣٩ ﴿اشتروا الضالَلَةَ﴾ ١٦

 ١٥٦ ﴿فَأما الَّذين آمنوا فَيعلَمونَ أنه احلَق من ربهِم وأما الَّذين كَفَروا فَيقُولُونَ﴾ ٢٦

٢٩ ﴾اتاومس عب١٧٤ ﴿س 

٣٣ ﴾مبِئْه٥١١ ﴿أَن 

 ١٧٨ ﴿اثْنتا عشرةَ عيناً﴾ ٦٠

٦٧ ﴾كُمرأم١٥٥  *﴿ي 

٧٠ ابشت قَرإنَّ الب﴿﴾١٧٣ ه 

٧٠ ﴾تهابش١٧٣  *﴿ت 

٩٦ ﴾رمعي لَو مهدأَح دو١٤٧ ﴿ي 

 ١٠١ ﴿وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُوال﴾ ١٠٢

 ١٥٢ ﴿ولَو أَنهم آمنوا﴾ ١٠٣

١٠٣ ﴾رياِهللا خ ندع نةٌ مثُوبقَوا لَموا واتنآم مهأَن لَو١٥٥ ﴿و 

١٥٠ ﴾مهنوا مظَلَم نيةٌ إالّ الّذجح كُملَياسِ علْننَ لكُوئَالّ ي٩٧ ﴿ ل 

 ٣٧٣  ﴿تصرِيف الرياحِ﴾ ١٦٤

                                                
 ( ). عدد التكرار بحاصرتین  مقّیدًة تكرار الشاھد في الصفحة الواحدة وأشرت إلى.راءة القرآنیة للداللة على الق *  النجمةرمز جعلت - ١
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 ٩٠ ﴿وأَنْ تصوموا﴾ ١٨٤

 ٥٠٢ ﴿شهر رمضانَ﴾ ١٨٥

 ١٢٤ ﴿وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اُهللا﴾ ١٩٧

 ١٢٠ م مثَلُ الّذين خلَوا من قَبلكُم﴾﴿ولَما يأْتكُ ٢١٤

  ١٠٢*                                                  ﴿وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ﴾  ٢١٤

 ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢*                                                          ﴿حتى يقُولُ الرسولُ﴾  ٢١٤

٢٢١ ﴾كُمتبجأَع لَو١٥١ ﴿و 

٢٢١ ﴾كُمبجأَع لَو١٥١ ﴿و 

 ٢٤١، ١٧٥ ﴿ثَالثَةَ قُروٍء﴾ ٢٢٨

 ٩٣  *﴿ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ﴾ ٢٣٣

٢٣٧ ﴾كُمنيلَ با الْفَضوسن٤٦١، ٤٣٩ ﴿والَ ت 

 ٩٣ ﴿وما لَنا أَالَّ نقَاتلَ﴾ ٢٤٦

٢٥٩ إلَى ح﴿﴾ارِك٣٦٤ م 

٢٥٩ ﴾ظُرانو هنستي ٣٥٢  *﴿لَم 

٢٥٩ ﴾هنستي ٤٨٩ ﴿لَم 

 ١٧٤ ﴿فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ﴾ ٢٦٠

 ٥٠٦، ٥٠٢ ﴿ال تيمموا﴾ ٢٦٧

 ١٣٩   *﴿وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الفُقَراَء فَهو خير لَكُم ويكَفِّر﴾ ٢٧١

 ١٢٤  تبدوا ما في أنفُِسكُم أو تخفُوه يحاسبكُم بِه اُهللا﴾﴿وإنْ ٢٨٤

 ١٣٩  *﴿يحاسـبكُم بِه اُهللا فَيغفر﴾ ٢٨٤

 ١١٧ ﴿الَ تؤاخذْنا﴾ ٢٨٦
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   سورة آل عمران-٣ 

٧  نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالك كلَيلَ عزي أنالَّذ وه﴿ رأُخابِ وتالك أم
متشابِهات فَأما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الفتنة وابتغاَء 

﴾هلأْوِيت 

  
١٥٧ 

 ١٥٧ ﴿إالَّ اُهللا﴾ ٧

٧ نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي العونَ فخاسا﴾﴿والرنبر دن١٥٧  ع 

١١ ﴾ملَهقَب نم نيالَّذ١٤٨  *﴿و 

١٦ ﴾هدعب نم كُمرصني يذَا الَّذ نفَم ذُلْكُمخإِنْ ي١٣٦ ﴿و 

 ١٤٨ ﴿وما عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً بعيداً﴾ ٣٠

٣١ متاُهللا﴾﴿ إِنْ كُن كُمبِبحونِي يبِعونَ اَهللا فَاتبح١٣٥  ت 

 ١٠٧  *﴿إِذَا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونَ﴾ ٤٧

١٠٦ ﴾متأكَفَر مهوهجو توداس ينا الَّذ١٥٦ ﴿فأم 

١١٥ ﴾وهكْفَري رٍ فَلَنيخ نلُوا مفْعا يم١٣٦ ﴿و 

 ٥٠٨ ﴿إنْ تمسسكُم حسنةٌ﴾ ١٢٠

١٣٩ ﴾ننِيمؤم متنَ إِنْ كُنلَواألع متأن٢٣٠، ١٤٠ ﴿و 

١٤٢ ﴾نابِرِيالص لَمعيو كُمنوا مداهج نيلَمِ اُهللا الّذعا يلَم١٢٠، ١٠٨ ﴿و 

١٤٦ ريونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأي١٩٣ ﴾﴿و 

 ٢١ ﴿ولَئن متم أو قُتلْتم إلىل اِهللا تحشرونَ﴾ ١٥٨

١٦٠ ﴾كُمرصن١٥٥  *﴿ي 

١٨٦ ﴾فُِسكُمأنو كُمالوي أمنَّ فلَوب٤٦١ ﴿لَت 

   سورة النساء-٤ 

٣ ﴾اعبرثُالثَ وى وثْناِء مسالن من لكم ا طَابوا محك٤٥ ﴿فَان 

 )٢ (١٥٠ يخش الَّذين لَو تركُوا﴾﴿ولْ ٩

٢٤ ﴿١٣ ﴾عليكُم اِهللا كتاب 
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 ٩٥   *﴿فإذاً ال يؤتوا الناس نقيراً﴾ ٥٣

٦٦ ﴾هِملَيا عنبا كَتأن ١٥٢ ﴿ولَو 

 ٤٢١ ﴿أَنُ اقْتلُوا﴾ ٦٦

٦٦ ﴾ظُونَ بِهعوا يلُوا مم فَعهأن ١٥٢ ﴿ولَو 

٧٣ تا لَيماً﴾﴿ييظزاً عفَو زفَأَفُو مهعم ت١٠٦ نِي كُن 

٧٨ ﴾تاملَو رِكْكُمدوا ينكُوا تمن١٢٥ ﴿أي 

٧٨ ﴾تاملَو رِكُكُمدوا ي١٣٤  *﴿أينما تكُون 

 ٣٦٨ ﴿غَير أُولي الضررِ﴾ ٩٥

١٠٠ وسراجِراً إِلَى اِهللا وهم هتيب نم جرخي نمو﴿﴾توالْم رِكَهدي ثُم ه١٤٠ ل 

١٢٣ ﴾بِه زجءاً يولْ سمعي ن١٢٤ ﴿م 

١٦٨ ﴾ملَه رفغيكُنِ اُهللا لي ٩٧ ﴿لَم 

   فأما  ﴿يأيها الناس قَد جاَءكُم برهانٌ من ربكُم وأنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً ١٧٥-١٧٤

 لّذين آمنوا بِاِهللا واعتصموا بِه فَسـيدخلُهم يف رحمة منه وفَضلٍ ويهديهِم ﴾          ا

  
١٥٧ 

   سورة املائدة-٥ 

٥٤ ﴾دتري نم٥٠٨  *﴿و 

٦٧ ﴾هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَم١٢٠ ﴿و 

٧١ تنَُ فكُوا أَنْ ال توِسبحةٌ﴾﴿و٩١  *ن 

٧٣ ﴾ثُ ثَالثَةقَالُوا إِنَّ اَهللا ثَال ينالَّذ كَفَر ١٨٢ ﴿لَقَد 

١٠٠ ﴾ةُ اخلَبِيثك كَثْربجأَع لَوو بثُ والطَّيوِي اخلَبِيتس١٥١ ﴿قُلْ الَ ي 

١٠٥ ﴿كُملَيع كُمفُس٧ ﴾أَن 

   سورة األنعام-٦ 

 ١٣٥ هو علَى كُلِّ شيٍء قَدير﴾﴿وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَ ١٧

٢٧ ﴾ننِيماملُؤ ننَ مكُونا ونبر اتبِآي كَذِّبالَ نو درا ننتا لَي١٠٩  *﴿ي 
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 ١٤٠ ﴿فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقاً في األرضِ﴾ ٣٥

 ٢٨٢ ﴿وعنده مفَاتح الغيبِ﴾ ٥٩

٧١ نرأُمو﴿﴾ناملَِيالع برل ملسن٩٧ ا ل 

 ٣٥٢  *﴿فَبِهداهم اقْتده قُلْ﴾ ٩٠

١٠٩ ﴾كُمرعش١٥٥  *﴿ي 

١١٢ ﴾لُوها فَعم كباَء رش ١٥٥ ﴿ولَو 

 ٤٢٠  *﴿آلذَّكَرينِ﴾ ١٤٣

 ٣٦٩ ﴿من البقَرِ﴾ ١٤٤

 ١٢ ﴿قُلْ هلُم شهداَءكُم﴾ ١٥٠

١٦٠ رشع ا﴾﴿فَلَههثَال١٧٣  أَم 

 ٣٧٨  *﴿ديناً قيماً﴾ ١٦١

١٦٢ ﴾اييح٣١  *﴿م 

   سورة األعراف-٧ 

 ٤٥١، ٤٣٦ وورِي عنهما﴾ما ﴿ ٢٠

٢٦ ﴾ريخ كى ذَلقْوالت اسب١٦٦ ﴿ول 

 ٢٤ ﴿ال يفْتننكُم الشيطَانُ﴾ ٢٧

 ٤٧ ﴿قَالَت أُوالهم ُألخراهم﴾ ٣٩

٤١ اشٍ﴾﴿وغَو هِمقفَو ن٥٢ م 

٤٣ ﴾لَّهل دقَالُوا احلَم٢٠٣ ﴿و 

 ١٠٥ ﴿فَهلْ لَنا من شفَعاَء فَيشفَعوا لَنا﴾ ٥٣

٥٦ ﴾ةَ اِهللا قَرِيبمح٢٠٦ ﴿إنَّ ر 

 ١٠٤ ﴿حتى عفَوا وقَالُوا﴾ ٩٥

١٣٢ نرحستل ةآي نم ا بِهنأتا تمهقَالُوا مو﴿﴾ننِيمؤبِم لَك نحا نا فَم١٢٤ ا بِه 
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 ١٧٨، ١٧٢ ﴿وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أسباطاً أُمماً﴾ ١٦٠

 ١٤٩ ﴿ولَو شئْنا لرفَعناه بِها﴾ ١٧٦

١٨٦ ﴾انِهِميي طُغف مذَرهيو لَه يادلِ اُهللا فَالَ هلضي ن١٣٩  *﴿م 

٢٠٠ ا يإمذْ بِاِهللا﴾﴿وعتغٌ فَاسزن طَانيالش نم كغَنز١٢٤ ن 

   سورة األنفال-٨ 

١٧ ﴾مهلُوقْتت ١٤١ ﴿فَلَم 

١٩ ﴾دعا نودوعإنْ ت١٣٢ ﴿و 

 ٢٤ ﴿واتقُوا فتنةً ال تصيبن الّذين ظَلَموا منكُم خاصة﴾ ٢٥

٥٧ ﴾ذْ بِهِمر٤٩٣، ٤٢٤  *﴿فَش 

٥٨ ﴾افَنخا تإِم٢٠ ﴿و 

   سورة التوبة-٩ 

٦ ﴾كارجتاس نيرِكشالْم نم دإِنْ أَح١٤٢ ﴿و 

 ٤٤٣ ﴿أَئمةً﴾ ١٢

١٣ ﴾مهانمكَثُوا أَيماً نلُونَ قَوقَات١٦١ ﴿أالَ ت 

 ١٣٦ ﴿وإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اُهللا﴾ ٢٨

 ١٥١ ﴿ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه املُشرِكُونَ﴾ ٣٣

 ١٧٦ ﴿اثْنا عشر شهراً﴾ ٣٦

 ١٨٢ ﴿إِذْ أخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ﴾ ٤٠

   سورة يونس-١٠ 

 ٣٦٨ ﴿ألر﴾ ١

٣٧  نود نى مرفْتآنُ أَنْ يذَا القُرا كَانَ هم٩٩ اِهللا﴾﴿و 

 ١١٨  *﴿فَبِذَلك فَلْيفْرحوا﴾ ٥٨

 ١٣٦ ﴿فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ﴾ ٧٢
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طْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَالَ يؤمنوا حتى يروا العذَاب ٱ﴿ربنا  ٨٨
﴾مياَألل 

  
١٠٥ 

 ٣١  *عان سبيلَ الّذين ال يعلَمونَ﴾﴿وال تتبِ ٨٩

 ٤٢٠  *﴿آآلنَ﴾ ٩١

   سورة هود-١١ 

 ١٨٠ ﴿من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ﴾ ١

 ١٢٢ ﴿ولَما جاَء أمرنا نجينا هوداً﴾ ٥٨

١٠٥ ﴾فْسن كَلَّم٥٠٧ ﴿الَ ت 

 ١٢١  *﴿وإنَّ كُال لَما﴾ ١١١

   سورة يوسف-١٢ 

 ١٧٨، ١٧٦ حد عشر  كَوكَباً﴾﴿أَ ٤

١٧ ﴾نيقادا صكُن لَوا ونٍ لَنمؤبِم تا أن١٥١ ﴿وم 

٢٦                                           ﴾قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هصي١٣٨، ١٣٧﴿ إِنْ كَانَ قَم 

٢٦ ﴾قَتد١٣٨ ﴿فَص 

 ١٨ ﴾﴿لَيسجنن ولَيكُوناً ٣٢

 ٣٣ ﴿لَيكُوناً﴾ ٣٢

٣٦ ﴾انيفَت نجالس هعلَ مخ٢٢٥ ﴿ود 

٤٣ ﴾اتقَرب عب١٧٥، ١٧٤ ﴿س 

٤٣ ﴾الَتبن١٧٥ ﴿س 

 ٤٦٠  *﴿إنْ كُنتم للريا تعبرونَ﴾ ٤٣

٧٦ ﴾يهاِء أخإِع ن٤٣٩  *﴿م 

٧٧ قَب نم لَه أَخ قرس فَقَد رِقس١٣٦ لُ﴾﴿ إِنْ ي 

٨٥ ﴾فسوي ذْكُرأُ تفْت٢٠ ﴿تاِهللا ت 
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٩٠ ﴾نِسنِيحالْم رأَج عيضفَإِنَّ اَهللا الَ ي بِرصيقِ وتي نم ه١٤٠ ﴿ إِن 

٩٦ ﴾ريشاَء البا أَنْ ج٩٢ ﴿فَلَم 

 ١٩٣ ﴿وكَأين من آية في السموات واألرضِ﴾ ١٠٥

  لرعد سورة ا-١٣ 

 ٣٦٨ ﴿أملر﴾ ١

 ٣٤١  *﴿ولكُلِّ قَومٍ هادي﴾ ٧

 ٣٤١  *﴿وما لَهم من دونِه من والي﴾ ١١

٢٩ ﴾مى لَهبي٤٥٥  *﴿ط 

   سورة إبراهيم-١٤ 

 ١١٩ ﴿قُلْ لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصالةَ﴾ ٣١

 ١٩ ﴿وال حتْسبن اَهللا غَافالً﴾ ٤٢

 ٩٩   *﴿وإِنْ كَانَ مكْرهم لتزولَ منه اجلبـالُ﴾ ٤٦

   سورة احلجر-١٥ 

٧ ﴾كَةا بِاملَالَئنيأْتا تم ١٦١ ﴿لَو 

٢٦ ﴾نونسم أمح ن٤٨٩ ﴿م 

   سورة النحل-١٦ 

 ٣٤١  *﴿وما عند اِهللا باقي﴾ ٩٦

   سورة اإلسراء-١٧ 

٨ دتإنْ عا﴾﴿وند١٣٢ م ع 

٧٦ ﴾ا خلْفَكثُولْب٩٥  *﴿وإذاً ال ي 

 ١٥٢ ﴿لَو أنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي﴾ ١٠٠

  ﴿أياً ما تدعوا فَلَه األسماُء احلُسنى﴾ ١١٠
 

١٢٤ 
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   سورة الكهف-١٨ 

٢٥ ﴾نِنيس ئَة١٧٥  *﴿ثَالثَم 

 ١٣٦  منك ماالً وولَداً فَعسى ربي﴾﴿ إِنْ ترنِي أنا أَقَلَّ ٣٩

 ١٥٧ ﴿أما السفينةُ فكَانت لمساكني يعملُونَ يف البحرِ﴾ ٧٩

٨٠ ﴾الَما الغ١٥٧ ﴿وأم 

٨٢ ﴾اردا اجل١٥٧ ﴿وأم 

   سورة مرمي-١٩ 

 ٣٦٩ ﴿من الكبرِ﴾ ٨

٢٠ ﴾أك ٣٤٩ ﴿لَم 

 ٤٢٥  *﴿قَد جعلَ ربشِ تحتشِ سرِياً﴾ ٢٤

٢٦ ﴾يِنرا ت٢٠ ﴿فَإِم 

٢٦   ﴾نيرا ت١٢٩  *﴿فَإِم  

٤٦ ﴾كنمجَألر هتنت لَم ن١٤٤ ﴿لَئ 

   سورة طه-٢٠ 

 ٣٧٨ ﴿مكاناً سوى﴾ ٥٨

 ١٠٥ ﴿الَ تفْتروا علَى اِهللا كَذباً فيسحتكُم بِعذَابٍ﴾ ٦١

 ١١٠ ﴿فَاضرِب لَهم طَرِيقاً في البحرِ يبساً الَ تخاف دركاً﴾ ٧٧

 ٥٠٨ ﴿ومن يحلُلْ علَيه غَضبِي﴾ ٨١

٨٩ ﴾جِعرنَ أالَّ يور٩٠ ﴿أَفَال ي 

٨٩   ﴾جِعرنَ أالَّ يور٩٠  *﴿أَفَال ي  

 ١٠١ ع إلَينا موسى﴾﴿لَن نبرح علَيه عاكفني حتى يرجِ ٩١

   *﴿ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَالَ يخف ظُلْماً والَ هضماً﴾ ١١٢
 

١٣٥ 
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   سورة األنبياء-٢١ 

١٨ ﴾هغمدلِ فَيـاطلَى البع بِاحلَق فقْذلْ ن١١٥  *﴿ب 

 ١٤٨ ﴿فجاجاً سبالً﴾ ٣١

 ٢٠ كيدنَّ أَصنامكُم﴾﴿تاِهللا َأل ٥٧

 ٤٤١ ﴿أَأَنت فَعلْت هذَا﴾ ٦٢

٧٣ ﴾الة٤٧١ ﴿وإِقَامِ الص 

٧٣ ﴾كَاةاِء الزتإِي٤٧١ ﴿و 

٨٨ ﴾ننِيمي املُؤجن ك٥٠٧  *﴿كَذَل 

 ٢٢-سورة احلج   

 ٢٥٨  *﴿وترى الناس سكْرى وما هم بِسكْرى﴾ ٢

  ؤمنون سورة امل-٢٣ 

٢٧ ﴾عِ الفُلْكناص أَن ها إِلَينيح٩٢ ﴿فَأَو 

٣٦ ﴿هاتيه هاتيا همونَ لدعو٦ ﴾ت 

   سورة النور-٢٤ 

١٠ ﴾يمكح ابوأنَّ اَهللا تو هتمحرو كُملَيلُ اِهللا عالَ فَض١٦١ ﴿ولَو 

١٣ هش ةعببِأَر لَيهوا عاؤالَ جاَء﴾﴿لَو١٦٢ د 

 ١٦٠ ﴿ولَوالَ فَضلُ اِهللا علَيكُم ورحمته ما زكَى منكُم من أَحد أَبداً﴾ ٢١

٥٨ ﴾لَكُم اترو٢٣٦  *﴿ثَالثُ ع 

   سورة الفرقان-٢٥ 

١٠ ﴾لَ لَكع٥٠١ ﴿ج 

 ١٦١ ﴿لَوالَ أُنزِلَ علَينا املَالئكَةُ﴾ ٢١

 ٤٧٦  كَبِيراً﴾﴿وعتوا عتواً ٢١

 ٥٠٧  *﴿ونزلُ املَالَئكَةَ تنزِيالً﴾ ٢٥



 

535 
 

 ٣١  *﴿فَدمرانِهِم تدمرياً﴾ ٣٦

   سورة الشعراء-٢٦ 

٤ ﴾ةً فَظَلَّتاِء آيمالس نم هِملَيلْ عزنأْ نش١٣٢ ﴿إنْ ن 

٨٢ ﴾يئَتيطخ يل رفغأَنْ ي عأَطْم يالَّذ٩٠ ﴿و 

 ١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦            ﴿فَلَو أَنَّ لَنا كَرةً﴾                                                      ١٠٢

 ١٤٦ ﴿فَنكُونَ﴾ ١٠٢

   سورة النمل-٢٧ 

٨ ﴾رِكو٥١١ ﴿أنْ ب 

٤٢ ﴾كشركَذَا ع١٩٧ ﴿أه 

 ١٦١ ﴿لَوالَ تستغفرونَ اَهللا﴾ ٤٦

٤٨ وكَانَ ف﴿﴾طهةُ رـعست ةني١٧٤ ي املَد 

 ١٥٩ ﴿أماذا كُنتم تعملُونَ﴾ ٨٤

٩٠ ﴾تفَكُب ئَةياَء بِالسج نم١٣٧ ﴿و 

 ١٣٨ ﴿ومن جاَء بِالسيئَة فَكُبت وجوههم في النارِ﴾ ٩٠

   سورة القصص-٢٨ 

 ٨٦ مين﴾﴿فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً للْمجرِ ١٧

 ٥ ﴾يشـاء لمن الرزق يبسـطُ اللَّه ويكَأنَّ﴿ ٨٢

٨٢ ﴿هكَأَنيو حفْلونَ الير٥ ﴾الكاف 

 ٤٧٦ ﴿الَ يرِيدونَ علُواً في اَألرضِ والَ فَساداً﴾ ٨٣

   سورة العنكبوت-٢٩ 

 ٩١ ﴿أَحسب الناس أَنْ يتركُوا﴾ ٢

١٢ لْنو﴿﴾اكُمطَايلْ خم١١٨ ح 

 ٤٦ ﴿ثُم اُهللا ينشئُ النشأَةَ اآلخرةَ﴾ ٢٠
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٤٠ ﴾مهمظْليا كَانَ اُهللا لم٩٧ ﴿و 

٥٦ ﴾نودبفَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أرنآم نيالَّذ يادبا ع١٤٢ ﴿ي 

   سورة الروم-٣٠ 

٢٤ رِيي هاتآي نمعاً﴾﴿وطَمفاً ووخ قرالب ١١٦ كُم 

 ١٣٨ ﴿وإِنْ تصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هم يقْنطُونَ﴾ ٣٦

 ١٣٩ ﴿فَإِذَا أصاب بِه من يشاُء من عباده إِذَا هم يستبشرونَ﴾ ٤٨

   سورة لقمان-٣١ 

 ١١٧ ﴾﴿الَ تشرِك بِاِهللا ١٣

١٩ ﴾كتوص نم ضاغْض٥٠٨ ﴿و 

٢٧ ﴾أَقْالَم ةرجش نضِ مي األرا فأنَّ م لَو١٥٣ ﴿و 

   سورة األحزاب-٣٣ 

١٨ ﴿وانِهم والقائلنيإلخ لُم١٢ ﴾إلينا ه 

٣٣ ﴾كُنتويي بنَ فرق٤٩٩  *﴿و 

 ٥٠٠  *﴿قَرنَ﴾ ٣٣

 ٢٤٠ سلمات﴾﴿إنَّ املُسلمين واملُ ٣٥

٥٢ ﴾نهنسح كبجأَع ١٥١ ﴿ولَو 

   سورة سبأ-٣٤ 

١٨ ﴾يالا فيها لَيوري٥٢ ﴿س 

٣١ ﴾ننِيمؤا ملَكُن متالَ أَن١٦٠ ﴿لَو 

   سورة فاطر-٣٥ 

١ ﴾اعبرى وثُالثَ وثْنم ةنِحي أَج٤٥ ﴿أُول 

٣٦ مفَي هِملَيى عقْضوا﴾﴿الَ يوت  
 

١٠٤ 
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   سورة يس-٣٦ 

 ١٥٣ ﴿وآيةٌ لَهم أنا حملْنا﴾ ٤١

٧٨ ﴾يممر يهو ظَاميِي العحي ن٢٠٦ ﴿قَالَ م 

   سورة الصافّات-٣٧ 

 ٤٥٨ ﴿إنا زينا السماَء الدنيا﴾ ٦

   سورة ص-٣٨ 

٣ ﴾٣٤٨ ﴿الت 

٦ أَن مهنالَمُأل م طَلَقانا﴾﴿ووش٩٢  ام 

 ١٢٢ ﴿بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ﴾ ٨

 ١٧٨ ﴿تسع وتسعونَ نعجةً﴾ ٢٣

٣١ ﴾ادياجل اتناف٤٤٩ ﴿الص 

٤٧ ﴾نطَفَياملُص نا لَمندنع مهإِن٢٣٠ ﴿و 

 ٤٢٠ ﴿أَتخذْناهم سخرِياً﴾ ٦٣

   سورة الزمر-٣٩ 

 ٩٧  أَكُونَ أَولَ املُسلمين﴾﴿وأُمرت لأَنْ ١٢

٦٤ ﴾دبي أَعونرأْماِهللا ت ري١١٦، ١١٥  *﴿قُلْ أَفَغ 

   سورة غافر-٤٠ 

 ٣٤٩ ﴿من تقِ﴾ ٩

٣٧-٣٦ ابـبلُغُ اَألسأَب لِّيلَع﴿  ﴾عفَأَطَّل اتومالس ابـب١١٣  * أَس 

 ٣٦٣      ﴿دار القَرارِ﴾٣٩

   سورة فصلت-٤١ 

١٧ ﴾ميناهدفَه ودا ثَم١٥٨ ﴿وأم 

٤٦ ﴾بِيدبِظَالَّمٍ للع كبا رم٣٣٤ ﴿و 
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   سورة الشورى-٤٢ 

٩ ﴾يلالْو و١٤٢ ﴿فَاُهللا ه 

٢٠ ﴾هثري حف لَه زِدن ةرثَ اآلخرح درِيكَانَ ي ن١٣٢ ﴿م 

 ١١٤  *﴿أَو يرسـلَ رسـوالً﴾ ٥١

   سورة الزخرف-٤٣ 

٤١ ﴾نبذْها ن٢٠ ﴿فَإِم 

 ٤٩٠ ﴿ إِذَا قَومك منه يصدونَ﴾ ٥٧

٧٧ ﴾كبا رنلَيقْضِ عي١١٧ ﴿ل 

 ١٤٤ ﴿ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اُهللا﴾ ٨٧

   سورة الدخان-٤٤ 

 ٣٤٨ ﴿إنَّ شجرت الزقُّومِ﴾ ٤٣

   سورة األحقاف-٤٦ 

 ١٦٢ ﴿فَلَوالَ نصرهم الَّذين اتخذُوا من دون اِهللا قُرباناً آلهةً﴾ ٢٨

   سورة حممد-٤٧ 

٣٦ ﴾كُمورأُج كُمتؤقُوا يتتوا ونمؤإِنْ ت١٤٥ ﴿و 

   سورة احلجرات-٤٩ 

 ١٥٢ ﴿ولَو أنهم صبروا﴾ ٥

١٤ و﴿﴾بِكُمقُلُو يانُ فملِ اإليخدا ي١٢٢ لَم 

   سورة الذّاريات-٥١ 

٧ ﴾كباحل اِء ذَاتمالس٣٧٦  *﴿و 

   سورة النجم-٥٣ 

 ٣٦٧ ﴿شديد القُوى﴾ ٥

 ٤٥٥ ﴿قسمةٌ ضيزى﴾ ٢٢
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 ٤٦ ﴿وأَنَّ علَيه النشأةَ اُألخرى﴾ ٤٧

   سورة القمر-٥٤ 

١٥ رٍ﴾﴿فَهذَّكم ن٤٨٣  *لْ م 

٢٥ ﴾ر٣٦٩ ﴿أَش 

 ٧٣  نِعمةً من عندنا﴾﴿نجيناهم بِسحرٍ   ٣٥-٣٤

   سورة الرمحن-٥٥ 

٢٤ ﴾آتشنالْم اروالْج لَه١٨١  *﴿و 

   سورة الواقعة-٥٦ 

 ١٥٥ ﴿لَو نشاُء لَجعلْناه حطَاماً﴾ ٦٥

٧٠ عاُء جشن اجاً﴾﴿لَوأُج اه١٥٥ لْن 

٨٩-٨٨ بِنياملُقَر نا إنْ كَانَ مفَأم﴿  ﴾ٌانحيرو حو١٥٨  فَر 

   سورة احلديد-٥٧ 

 ٨٨ ﴿ لكَيال تأْسوا﴾ ٢٣

 ٩٧ ﴿ لئَالّ يعلَم أَهلُ الكتابِ﴾ ٢٩

   سورة احلشر-٥٩ 

 ٥٠٨ ﴿ومن يشاق اَهللا﴾ ٤

 ٨٨  دولَةً﴾﴿كَيال يكُونَ ٧

   سورة الصف-٦١ 

١١-١٠ كُمذَل فُِسكُمأَنو كُمالوبِيلِ اِهللا بِأَمي سونَ فداهجتو هلوسرونَ بِاِهللا ونمؤت﴿    

  يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلْكُم﴾             خير لَكُم إنْ كُنتم تعلَمونَ 

  
١١٢ 

   سورة املنافقون-٦٣ 

٦ ﴾ملَه تفَرغت٤٢٠ ﴿أَس 

١٠ ﴾قدبٍ فَأَصلٍ قَرِيإِلَى أَج نِيترالَ أَخ١٠٥ ﴿لَو 
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   سورة الطّالق-٦٥ 

٧ ﴾قفني١١٧ ﴿ل 

   سورة التحرمي-٦٦ 

١٠ ﴾طلُو أَترحٍ وامون أَتر٣٤٨ ﴿ام 

   سورة امللك-٦٧ 

٨ يمت كَادت﴿﴾٥٠٦، ٥٠٢ ز 

   سورة القلم-٦٨ 

 ١٤٧ ﴿ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ﴾ ٩

 ١٤٨  *﴿ودوا لَو تدهن فَيدهنوا﴾ ٩

   سورة احلاقّة-٦٩ 

 ١٧١ ﴿سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أيامٍ﴾ ٧

 ٣٧١ ﴿كتابِيه﴾ ٢٥

 ٣٥٢  خذُوه﴾ هلَك عني سلْطَانِيه  ليه﴿ما  ٣٠-٢٩-٢٨

٢٨ ﴾هيال٤١١، ٣٩١ ﴿م 

   نوح-٧١ 

 ٨١  *﴿وال يغوثاً ويعوقاً ونسراً﴾ ٢٣

 ٧٢-سورة اجلن   

 ١٣٧ ﴿فَمن يؤمن بِربه فَالَ يخاف بخساً والَ رهقاً﴾ ١٣

   سورة املزمل-٧٣ 

 ٤٢١ ص﴾﴿أوُِ انقُ ٣

٢٠ ﴾كُمننُ مكُويأَنْ س مل٩٠ ﴿ع 

   سورة املدثّر-٧٤ 

٦ ﴾ننمالَ ت٥٠٨ ﴿و 
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   سورة القيامة-٧٥ 

  ٢٢، ٢١  *﴿لَأُقِْسم بيوم القيامة﴾ ١

١٥ ﴾هرياذعأَلْقَى م لَو٢٨٢ ﴿و 

 )٢ (٣٦٤ ﴿بِقَادرٍ﴾ ٤٠

   اإلنسان-٧٦ 

 ٨١  *وسعيراً﴾﴿سالسالً وأَغْالالً  ٤

 ٨١  * قَوارِيراً﴾﴿قَوارِيراً   ١٦-١٥

   سورة املرسالت-٧٧ 

  ٣٦٩، ٣٦٨ ﴿ترمي بِشررٍ﴾ ٣٢
   سورة عبس-٨٠ 

 ١١٣  * أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى﴾   ﴿لَعلَّه يزكَّى ٤-٣

   سورة الطّارق-٨٦ 

٤ ا عفْسٍ لَمظٌ﴾﴿إنْ كُلُّ نافا حه١٢٢ لَي 

   سورة الفجر-٨٩ 

 ٥٢  ولَيالٍ عشرٍ﴾    ﴿والفَجرِ ٢-١

 ٤٧٥      ﴿ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً﴾٢٨

 ٤٧٥  *﴿مرضوةً﴾ ٢٨

   سورة الشمس-٩١ 

 ٣٦٧ ﴿والشمسِ وضحاها﴾ ١

 ٣٦٦ ﴿والقَمرِ إذَا تالها﴾ ٢

٣ ا﴾﴿ج٣٦٦ الَّه 

  ﴿يغشاها﴾ ٤
 

٣٦٦ 
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   سورة اللّيل-٩٢ 

 ٥٠٧ ﴿ناراً تلَظَّى﴾ ١٤

   سورة الضحى-٩٣ 

 ٣٦٧  واللَّيلِ إذا سجى﴾   ﴿والضحى٢-١

 ٢١ ﴿ولَسوف يعطيك ربك فَترضى﴾ ٥

 ١٢٣ ﴿ألَم يجِدك يتيماً﴾ ٦

 ١٥٨ تقْهر﴾﴿فَأما الْيتيم فَالَ  ٩

   سورة الشرح-٩٤ 

١ ﴾كردص لَك حرشن ١٢٣  ﴿أَلَم 

١ ﴾كردص لَك حرشن ١٢٣، ٣٣                                                        *﴿أَلَم 

   سورة العلق-٩٦ 

 ٤٨٦، ٣٣ ﴿لَنسفَعاً﴾ ١٥

   سورة القدر-٩٧ 

٤ لُ املَالَئزنت﴿﴾حوالر٥٠٧ كَةُ و 

   سورة القارعة-١٠١ 

١١-١٠   هيا هم﴿﴾ٌةيامح ار٣٥٢  ن 

   سورة قريش-١٠٦ 

٢ ﴾فيالصاِء وتلَةَ الشرِح هِم٤٤١  *﴿إِئْالَف 

   سورة اإلخالص-١١٢ 

٣ ﴾لَدوي لَمو دلي ١٢٠ ﴿ لَم 
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ريففهرس شواهد احلديث الش  
  

     املستشهد به من احلديث الشريف                                                        رقم الصفحة

  ١٣٠  "إذَا أخذْتما مضاجِعكُما تكَبرا أربعاً وثَالثني"

  ١٥١  "أَعطُوا السائلَ ولَو جاَء علَى فَرسٍ"

  ١٥٦  "بعد ما بالُ رِجالٍأما "

"فسوي اتباحوص نتألن كُن٢٨٣  "إن  

  ١٤٦  "تصدقُوا ولَو بِظلْف محرقٍ"

"اتلَوص سم١٧٤  "خ  

  ٤٥  "صالةُ اللّيل مثْنى مثْنى"

  ١٣٦  "فَإنْ جاَء صاحبها وإالَّ استمتع بِها"

  ١١٨  "كُمقُوموا فَُألصلِّ لَ"

  ١٥  "كخ كخ، فإنها من الصدقَة"

  ١١٨  "تأْخذُوا مصافَّكُمل"

  ٤٦٧  " الصائمِلَخلُوف فَمِ"

  ١٥٥  "لَو كانَ لي مثْلُ أُحد ذَهباً ما يسرنِي أَنْ ال يمر علي ثَالثٌ وعندي منه شيٌء"

  ١٧٤  "لَيس فيما دونَ خمسِ ذَود صدقَةٌ"

  ١١١  "من أكلَ من هذه الشجرة فَال يقْربن مسجِدنا يؤذنا بِرِيحِ الثُّوم"

"لَه راباً غُفستاحاناً ومرِ إيلَةَ القَدلَي قُمي ن١٣٢  "م  

  ١٧١  "وأتبعه بِِست من شوالٍ"

  ١٩٧  "أتذْكر يوم كَذا وكَذا:  للعبد يوم القيامةيقَال"

"اىليقول اهللا تبارك وتع :لعبادي الص أعددتوال أذنٌ س ،رأَت نياحلني ما ال عمع ،ت  
شعلى قلبِ ب طَرم عليهـوال ختعما أُطْل لْهراً من برٍ، ذُخ"  

  
١١-١٠  
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  حابة الصفهرس األثر املروي عن

  
  رقم الصفحة                                                              القائلاملستشهد به من األثر       

"رمالَ بِعهياحلون فحالص رو قالته عائشة رضي اهللا عنها .         "إذا ذُكابن مسعود t  ١١  

  ١٥٦  اقالته عائشة رضي اهللا عنه"   العمرة طَافُوا طَوافاً واحداًأما الّذين جمعوا بني احلَج و"

  ١٣٢  اقالته عائشة رضي اهللا عنه"              أسيف متى يقُم مقَامك رقإنّ أبا بكْرٍ رجلٌ"

"اسالن عمسك ال يقَامم قُومى يته موإن ،يفلٌ أسجا بكرٍ ر١٢٩   الته عائشة رضي اهللا عنهاق".   إنّ أب  

"نمالي طَلُع راً قدإنَّ بِش."   قاله عليt  ٣٨٠  

  ١٩٤  t البن مسعودtقاله أيب بن كعب .                   "كَأين تقْرأ سورةَ األحزابِ آيةً؟"

"يكُنفم ئلعمر قاله   ."ماًلْ عt يف ابن مسعود t    ٢٨٨  

  ١٥١ tقاله عمر   ".لو غَيرك قَالَها يا أبا عبيدةَ"

  ٩٨  tقاله أبو الدرداء   ."ما أنا ألدعهما"

"هصعي اَهللا لَم فخي لَم لو بيهُء صاملر مقاله عمر   ".نِعt                           ١٥٥، ١٤٩  

"زِرنِي أَنْ آترأْمكَانَ ي٤٤١  ه عائشة رضي اهللا عنهاقالت  ".و  

"مـهس كبصي ـرِفشقاله أبو طلحة   ".يا رسـولَ اِهللا ال تt  ١١١  
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  فهرس األمثال

  
    رقم الصفحة    املثَل املستشهد به                                                                  

  ٤٧٢  استتيست الشاةُ استتياساً

  ٤٧٢  استنوق اجلَملُ استنواقاً

  ٤٢٨  اسقِ رقَاشِ فإنها سقَّايةٌ

 ٣٩٩ ليهيرأكْذَب من ا

كنيا أَرنٍ مي٢٣  بِع  

اهـرأنْ ت نم يـرخ يديباملُع عــمس١٦٣، ١١٥                                                  ت  

  ٣٠٢  جاء بِأُم الربيق على أُريق

  ٢١٠  جرى فالن السمهى

ذَكـأْخقبلَ ي اللِّص ذ١١٥  خ  

  ٢١٠  ذهب يف السمهى

ذَرم ذَر٤٢٤  ذهبوا ش  

  ١٦٦  الكالب علَى البقَرِ

  ١٥٣  ال أُكَلِّمه ما أَنَّ في السماِء نجماً

لَه دفُز نم فْدمِ الررحي ٤٩٣  لَم  

  ١٥١  لو ذات سوارٍ لطَمتنِي

  ٢٧٢  هالك يف اهلَوالك

ذَموي قلَيرِي بج٣٠٢  ي  
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  ١فهرس أقوال العرب

  
  ١- أ -

رس٤٨١  ائت  

  ٤٨١  ائتصلَ

  ٢٣٦  أبان وأخان

  ٤٩١  اإلبعاط

  ٤٢٥  أبوسِ وأمسِ

و٤٧٦  أُب  

أض٤٤٠  ابي  

انٌ إِبِد٣٧٩  أت  

رز٤٨١  ات  

                         ١١٢اتقى اَهللا امرؤ فعلَ خرياً يثَب عليه    

  ٤٨١  اتكلَ

اتن٤٨١  م  

  ٤٧١  أجابه إجاباً

  ٤٢٦  أجداث

زد٤٨٤  اج  

  ٤٨٤  اجدمعوا

  ٤٢٣  أُجل

                                                
  . ذكرت فیھ ما كان تراكیب وجمًال وما كان ألفاظًا مفردة- ١

  
رِ زيدشع دمع أَح رِكشع د١٨٠       أَح                                                

ن٤٨٧  األخ  

و٤٧٦  أُخ  

  ٣٠٤  أُذَينة

  ٤٨٩، ٤٢٧ األراين                        

  ٤٧١  أراه إراًء

د٥٠٨  اُر  

  ٤٩٩  أرض مؤرنبة

  ٤٠٨، ٥٩  أرض مرمنةٌ

طَاوِي٣١٣  أر  

  ٤٠٢  أرطَت اإلبِلُ

األدمي طْت٤٠٢  أر  

األرض طَت٤٠٢  أر  

  ٤٧٢  استحوذَ استحواذاً

  ٤٧٢  استغيلَ الصيب استغياالً

قَطَهت٤٩٣  اس  

  ٤٩١، ٤٦٧تن                     أسود قا
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  ٥٩  أُصيالل

ع٤٨٢  اطَّج  

  ٤٧٢  أعولَ إعواالً

  ٤٥٣  ةسي العني بسيعأَ

  ٢٤٢  أعين

٥٠٨  اُغُض  

  ٤٧٢  أغْيمت السماُء إغْياماً

  ٤٢٦  أفْلَت وأفْلَطَ

  ٢٥٥  أكلت رطَباً طَيباً

  ٤٤٠  ألْ فَعلْت؟

  ٥٠٤  ُءأللَ السقا

لْت٤٤٠  أالَّ فَع  

٨  إلَي  

ةٌ إِبِد٣٧٩  أم  

 ٤٤٠ امرأةٌ أناة

 ٣٧٩ امرأةٌ بِلز

برةٌ ونساٌء ذبر٢٥٥  امرأة ذ  

  ٢٠٥  امرأة مسكني

  ٣٣٥  امرأة معطار

ر٥٠٨  اُم  

فذو عبيد ا العبيد١٥٩  أم  

مالفَع لْما الع١٥٩  أم  

   ملْماً فعالا ع١٥٩                                                                      أم  

  ١٥٩  أما قريشاً فأنا أفضلُها

  ٣٦٧  إما ال

  ٤١١  أُمات

  ٤١١  أُمهات

  ٤١١  أُمهة

وِي٣٣٥  أَم  

 ٣٠٥ أُميمة

                                 ٢٨٨  وعذَيقُها املُرجب يلُها املُملّك املُحكَّكجذَ أنا

  ٤٢٥  أنغرت الشاةُ

  ٤١٢  أهرق املاَء يهرِقُه إهراقاً

  ٤١٢أهرقت املاَء فأنا أُهريقُه إهراقةً      

  ٢٣٦  أهالت

  ٤٦٦  أُوو

  ٤٨٩  إيسان

نوأي م٤٩١  أي  

  ١٠٨  أين ذهب زيد فنتبعه؟

  - ب -

  ٤٩٤  با اسمك؟

  ٣٧٩  بِأسنانِه حبِرةٌ

نلُغبا تم ده٢٣  بِج  

  ٣٣٥  بحراينّ

  ٣٠٢  براهم وبراهمة

  ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٨٤  برمةٌ أعشار
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  ٣٠٢  بريه وبريهِيم

  ٤٩٤  البِسكل

ادص رصوب حاد رص٢٥٩  ب  

رِي٣٣٥  بِص  

  ٤٩٤  بنات مخر

  ٤٦٧  بنام

 وِِينون وبناءبن٤١٧  وأب  

  ٤١٧  البنوة

لَ زيده١٠  ب  

وه٤٧٦  ب  

وع املتاع٤٧٤  ب  

بضي٢٩٧  ةو  

  - ت -

أَتمهاًأُ ت٤١١  م  

  ٤٨٧  تابوه

  ٤٨١   يتخذُ تخذاًتخذَ

لَبِيغ٣١٦  ت  

  ٤٩٣  تلَعذَم الرجلُ

تيلَع٤٩٠  ت  

كُود٣٨١  ت  

  - ث -

  ١٨٤  ثان واحداًثاين واحد و

  ٤٨٩، ٤٢٧الثّعايل                          

ي٣٢١  ثَقَف  

  ٢٣٣  ثَالثُ غُرفَات

  ١٧٥  ثالثة شسوع

  ٤٩٢  ثنتان

وِي٤١٨  ثَن  

  ١٨٣  ثَنيت الرجلَنيِ

  ٢٩٢  ثَوب أخالق وأسمالٌ

  ٤٧٣  ثَوب مصوونٌ

  ٤٤٩  ثَور وثيرة

  - ج -

  ٣٨٦  جؤذَر

ةٌ من النثْو٤٩٤  ارج  

  ٢٥٤  جدد وذُلَل

يذَم٣٢٠  ج  

  ٢٣٥، ٢٣٤جِرِوات                       

  ٤٨٨  جعشوش

يلُول٣٣٥  ج  

  ٢٦٨  جليب وجلَباء

  ٢٠٩  جملٌ عالدى

انِيم٣٣٦  ج  

  ٤٣٣، ٤٣٢  جيائد

  - ح -

  ٣٧٩  حبِك
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يلب٣٣٥  ح  

ورِير٣٣٥  ح  

  ١١٢  سحسبك احلديثُ ينمِ النا

  ٤١٤، ٤٠٩  حظلَت اإلبِلُ

  ٣٧٩  حلج بِلج وجِلن بِلن

  ٤٥٨  حلْوى

  ٢٢٩، ٢٢٧  محراءان

  ٢٢٩، ٢٢٧  محرايان

  ٤٦٧  حمظَل

  ٢٢٥  حموان

  ٥٩  حنان

و٤٦٣  ح  

  ٤٦٣  حواء

  ٤٦٣  حووان

كآت نكونيثُما ت٢٣  ح  

  ٤٦٠  حيوة

  - خ -

  ٤٤٠، ١٥٥              اخلَأتم            

بِإِفَّانِه ذْه٤٩٤  خ  

  ٤٧٤  خذْه مطْيوبةً بِه نفساً

يسروخ يرِاس٣٣٥  خ  

  ٣٨٧  خرفُع

نِييز٣٢٠  خ  

  ٢٠٦  خصلَةٌ حميدةٌ

  ٤٧  خماس

  ٢٢٩  خوزالن

  - د -

  ٤٤٠  دأبة

  ٥٠٤  دبب اإلنسان

يصلود الصد عر٤٠٤  د  

دعتانرمن ت٢٠٣  نا م  

  ٣٤٧  دفْن البناه من املكرماه

  ٢٦٨  دفني ودفَناء

كَر٤٩٢  د  

راحلَج يتده٤٨٨  د  

رِيه٣٣٥  د  

  ٤٩٠  دياجي

  -ذ  -

  ٢٧٣  ذَبيحة وذَبائح

  ٤٩٢  ذَعالت

  ٢٥٩  ذَكَر وذكَرة

  ٤٠٣  ذهبوا يتمغفرون

  - ر -

  ٤٤١  رِئْبال

  ٤٨٥  رأنه

  ٣٦٩  رأيت خبطَ رِياحٍ
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  ٣٦٧  رأيت عمادا

  ٣٣٨  رأيت قائمتا

  ٤٩٤   ومن كَثَمرأَيته من  كَثَبٍ

  ٤٦  رأيتها مع نِساَء أكْبر منها

ازِي٣٣٥  ر  

  ٤٨٧  ربح

  ٢٣  ربما يقُولَن ذلك

  ٢٤٣  ربع وأربع

 ٢٣٥ ربعة وربعات

بنلٌ أرج٤٣  ر  

  ٢٥٣   بهمةٌ ورجال بهمرجلٌ

  ٣٣٦  رجلٌ تهامٍ

دضلٌ جج٤٩١  ر  

  ٣٣٦  رجلٌ شآمٍ

ممةٌ ورجالٌ صم٢٥٥  رجلٌ ص  

  ٥٠٥  رجلٌ ضفف احلَالِ

  ٣٣٥  رجلٌ طَعم ولَبِس وعملٌ

  ٤٤٧  رجلٌ علْيان

  ٣٥٨  رجلٌ مالٌ ونالٌ

مانلٌ يج٣٣٦  ر  

كُم الدتبح٣٨٠  ارر  

تد٥٠٨  ر  

  ٥٠٨  ردنَ

رِهاهدِد٥٠٩   ور  

نِييد٣٢٠  ر  

  ٢٢٩، ٢٢٦  رِضيان

  ٤٩١  رعلَّ

٤٢٥  رِفَن  

قَبانِي٣٣٦  ر  

  ٤٦٦  روح

  - ز -

  ٤٢٦  زِراط وزقَر

  ٤١٧  زيد أسته من عمرو

  ٤٩٤  زيد فُم عمرو

  ٤١٣  زيدل

  - س -

ت٤٩٢  س  

هيتتاهس٤١٧  ة وأس  

  ٢٦٨  ستري وستراء

  ٢٦٨  سجني وسجناء

ئْتش ملْ ع٣٤٩  س  

 ٢١١ سلَحفاء

 ٢١١ سلَحفاة

ييقل٣٢٠  س  

يميل٣٢٠  س  

  ٣٠٢  سماعل وسماعلة
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  ٣٠٢  سميع وسميعيل

  ٤٢  سنةٌ رمالُء

يله٣٣٥ س 

  ٤٣٢  سيائق

  - ش -

  ٤٤٠  شأبة

  ٤٤١  الشئْمة

  ١٥٥  شا يشا

  ٤٢٧  شراعي

  ٣٧٤  شرِبت ماً

انِيرع٣٣٦  ش  

يحالر لَتم٤٠٤  ش  

يئن٣٢٠  ش  

  ٤٨٩  شواريز

دريٌء ع٤٠٩  ش  

  ٤٦٥  شيرة

  - ص -

  ٤٨٥  صرأ

  ٤٤٧  صبيان

حاري٢٧٥  ص  

يقع٣١٦  ص  

  ٢٤١  صفاة وأصفاء

  ٢٠٦  صفةٌ ذميمةٌ

كَكص٥٠٤   الفرس  

  ٤٢٨  صالَءة

  ٤٩٨  صلَة

  ٤٨٨  صهصيت بالرجلِ

  ٤٤٩  صيار

  ٤٤٩  صيان

  - ض -

ت األرضبِب٥٠٤  ض  

  ٤٨٧  ضبع

  ٤٦٠، ٤٣٢، ٤٣١  ضياوِن وضيون

  - ط -

  ٤٩٢  طَست

ضقَض ام٥٠٥  طَع  

  ١٣٥  طَعامك إنْ تزرنا نأكلُ

  ٤٨٧  طَهر الشيء

  ٤٣٢  طَواوِيس

  ٤١٣  طَيسل

  - ظ -

  ٢٣٦  ظَبيات

بذاه كنع تن٤٢٥  ظَن  

  - ع -

  ٤٤٠، ١٥٥العألَم                          

  ٢٢٧  عاشوران
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  ٣٨٦  عاطَت الناقة عوطَطاً

  ٤٢  عام أرملُ

  ٤١٣  عبدل

يدب٣٢٠  ع  

  ٤٩٩  عبهلَ اإلبِلَ

  ٤٧٦  عتا الشيخ عتياً

  ٢٧٥  اريعذ

 كُح بِير٤٨٨  ع  

  ٣٠٤  عريسة

  ٥٠٤  عززت الناقة

  ٤٧٦  عسا عِسياً

  ٤٧  عشار

  ٤٦٦  عفَوة

  ٤٢٨، ٢٢٨  عقَلَ بعريه بِثنايين

  ٨  عليه رجالً

  ٨  علي الشيَء

  ٨  علي عبد اِهللا زيداً

رِييم٣٢٠  ع  

  ٤١١  العنكَب

زيداً قائم ن٤٨٧  ع  

طع٤٥٢  و  

  ٤٦٠  عوية

  ٤٣٣، ٤٣٢  عيائل

  ٢٣٥  عيرات

  ٣٠٤  عيينة

  - غ -

وِي٣٢٩  غَد  

  ٥٠٩  غُضه

رط٤٨٧  غَطَر بيديه يغ  

  ٤٦٦  غَيب

  - ف -

  ٤١٣  فَحجل

  ٤٧٣  ودوقْ مسرفَ

  ٣٣٤  فالنٌ طاعم كاسٍ

  ٢٣٦  فَموان وفَميان

  ٣٠٤  فُهيرة

  ٤٩٤  فُوم

  ٤٤١  انه ألَلٌيف أسن

  ٤١٣  فَيشلَة

  - ق -

  ٢٢٩، ٢٢٧  قاصعان

  ٣٠٥  قُديديمة

  ٢٢٩، ٢٢٨  قُراوان

  ٤٦٦  قَروة

  ٤٧٦  قَسا قلبه قُِسياً

 ٢١٤ قصاصاء
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  ٤٨٩  قَصيت أظفاري

  ٤٥٨  قُصوى وقُصيا

  ٥٠٤  قَططَ الشعر

  ٤٤١  قطع اُهللا أَديه

  ٢١٤  قَعد القُرفُصى

  ٤٨٧، ٣٤٦  عدنا على الفُراهقَ

  ٢٢٩  قَهقران

  ٣٠٤  قُويسة

  - ك -

   ٤٩٢، ١٩٧كان من األمر كَيةَ وكيةَ، وذيةَ وذيةَ  

البيت تو٣٥٦  كَب  

األمر الفقيه ٤٩٤  كثب  

بنرؤساٌء م٤٩٩  ك  

  ٤٠٣  كساٌء ممرعز

  ٢٢٩، ٢٢٨  كسايان

يت٣٢٤  كُن  

  ٤٠٩  كَهبل

  ٢٣٥  كَهالت

  ٤٨٧، ٣٤٧كيف اإلخوه واألخواه        

  ٤٨٧  كيف البنونَ والبناه

  - ل -

  ٢٥  ال أرينك ها هنا

٣٤٨  اله  

 ٤٣٤ اللَّهم اغْفر لي خطَائئي

 ٢٣٥ لَجبة ولَجبات

 ت العنيح٥٠٤  لَح  

  ٤٢٤  لَحم خراذل وخرادل

يانِيح٣٣٦  ل  

  ٥٠٤  العنيلَخخت 

  ٣٦٥  لزيد مالْ

  ٤٩٢، ٤٢٦  لَصت

ن٤٩١  لَع  

ن٤٨٧  لَغ  

قائم ك٤٢٤  لَهِن  

  ٢٠٣  ليس بِقُرشياً

انيشا بِقُرس٢٠٣  لي  

  - م -

  ٤٠١  مأْروط

ا أحفظُ منها وال آيت٣٤٧  م  

  ٣٠٧  !ما أحيِسنه

اساء هورالب ا أدري أي٢١٤  م  

  ٤٩٤  لْت راتماً  على هذاما زِ

رِكشةُ عسمخ ا فَعلَت١٨٠  م  

  ٤٢٥  ما الّذي جاء بِش؟

  ٤٥٣  مبيع

دنَّ أقْعد٢٣  مىت ما تقْع  
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  ٤٨٧  مته الدلو

نِيحاس٣٣٢  م  

  ٥٠٥  محبب

  ٤٧  مخمس

  ٥٠٩  مده

ههد٤٨٧  م  

  ٢٢٩  مذْرى ومذْريان

  ٢٢٨  مذْروان

رمالثّوب لَ احلائك٤٠٢  ج  

  ٤٩٢  املَردى

  ٥٠٨  مرنَ

طير٤٠١  م  

  ١١٥  مره حيفرها

زِيور٣٣٥  م  

  ٤٩٣  مسدود

وفودم كس٤٧٣  م  

  ٥٠٤  مششت الدابة

  )٢ (٤٥٣  مضوفَة

  ٤٣٥  مطاوى

فطَّ احلر٤٩١  م  

زعوم زع٣٩٨  م  

  ٤٧  معشر

  ٣٦٧  مغزِانِا

  ٣٧٥  مغناطيس

كاكيكُّوك وم٤٩٠  م  

  ٢٢٤  منابري

ى ومهارٍ ومهاريهار٢٧٦، ٢٧٤  م  

  - ن -

  ٤٩١  نا بن فَعلت كذا

  ٤٤٧  نار نِواراً

  ٤٩٢  ناقةٌ تربوت

  ٣٥٦  ناقةٌ عشواء

  ٤٤٧  ناقةٌ علْيان

ريضحاقَةٌ م٣٣٥  ن  

  ٤٩١  نثْرة

وج٤٧٦  ن  

وح٤٧٦  ن  

فَّسنفَّاس ون٢٥٩، ٢٥٥  فَس ون  

  ٢٥١  نوق كناز

  ٣٠٤  نويرة

  - هـ -

  ٢٥٩  هادر وهدرة

  ٤١٢  هذا أهجر من هذا

طَب٢٥٥  هذا ر  

  ٤٨٦  هذه

  ٣٥٢  هذه حبلَو يا فىت
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  ٤٣٥  هداوى

  ٤٩٩  هراق

  ٤٢٤  هرحت الدابةَ

  ٤٢٤  هردت الشيء

  ٤٢٤  هرقْت املاء

  ٥١٠  هلُمين يا نِسوة

  ٥١٠  هلُمن

تم٤٩٩  ه  

  ٣٨٩  هندلع

  ٤٨٦  هنيهة

 ٢١١ هو عالم بِدخيالَئه

 ٢١١ هو عالم بِدخيالَئه

  ٤١٣  هيقَل

  ٤٦٦  هيوة

  ٤٢٤  هياك

  - و -

رشع د١٨٦  واح  

  ٤٩٧  وتره وِتراً ووِترة

  ٤٩٧  وِثْبة

  ٤٩٧  وِجهة

  ٣٠٥  وريئَة

  ٤٩٧  وِعدة

  ٤٨٧  وقْنةُ الطّائرِ

      هاُهللا ب كُممأكْر ذات ةام٣٤٠والكَر  

هرِب٢١  واِهللا لَأَض  

  ١٠١  واِهللا ال أفعلُ إالّ أنْ تفعلَ

  - ي -

سئ٤٩٨  ي  

البقرت ةور٣٤٧  يا أهلَ س  

بِيثْر٣١٦  ي  

دج٤٩٦  ي  

بِيصح٣١٦  ي  

عد٤٩٦  ي  

ذَر٤٩٦  ي  

ِسر٤٩٨  ي  

  ٤٥١  يشأَيان

  ٢٦٠، ٢٥٦  يِعار

موأي ٤٦٠  يوم  
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عرفهرس شواهد الش  

  
  رقم الصفحة    قائله  حبره    آخره  أوله  رقم البيت

      قافية اهلمزة     

      - ُء -    

١٢٠  ١٠٩  احلطيئة  الوافر  واإلخاُء  مل أك  

١٣٦  ١٢٠  -  الوافر  املراُء  فذاك  

  ١٧٦  الربيع بن ضبع  الوافر  والفتاُء  إذا عاش  ٢٢٠

  ٢٢٤  -  الوافر  غناُء  سيغنيين  ٢٤٩

  ١٦٠  -  الكامل  رجاُء   اإلصاخةُلوال  ٢٠٦

      -  َء-    

٨٩  ٩٢  -  الكامل  اهليجاَء  ملّا رأيت  

      - ِء -    

 ٣٢٦ ذو الرمة الوافر احلواِء ويسقط  ٢٧٦

      قافية الباء    

    - ب -      

  ١١٩  -  الطّويل  نصيب  فال تستطلْ  ١٣٤

  ١٥١  الغطمش الضيب  الطّويل  معتب  أخالّي  ١٩٢

٢٧٢  فأع  ولست٣٢٠  -  الطّويل  رب  

١٨٨  
=  

  لظلّ
  ولو تلتقي

ويطرب  
سبسب  

  الطّويل
=  

  اهلذيلّ أو جمنون ليلى
=  

١٥٠  
=  
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    - ب -      

٣٥٥  ٥٠٩  جرير  الطّويل  كالبا  فغض  

  ٢٥، ٢٠  -  البسيط  حسبا  تاِهللا  ٢٩

  ١٠٦  -  البسيط  فنصطحبا  يا ليت  ١١٤

  ١٣٢  -  البسيط  إرهابا  إن تصرمونا  ١٦٤

٢٤٣  ة بن حمكان  البسيط  طّنباال  يف ليلة٢٢٢  مر  

٢٣٧  ١٩٦  جرير  الوافر  املصابا  وكائن  

      - بِ -    

  ٨٠  الطّويل            امرؤ القيس  شعبعبِ  تبصر  ٧٠

  ٩٢  الطّويل            امرؤ القيس  حنطبِ  إذا ما  ٩٠

  ١٥٦  الطّويل     احلارث بن خالد املخزومي  املواكبِ  فأما القتالُ  ٢٠٣

  ١٨٩  الطّويل           عمارة بن عقيل  القلبِ   ليلةوكم  ٢٢٨

  ٣٣٤  الطّويل           النابغة الذّبياينّ  الكواكبِ  كليين  ٢٧٩

  الطّويل          هدبة بن اخلشرم أو   سكوبِ  عسى اهللا  ٢٩٩
                     مساعة النعماين

٣٦٤  

  ١١٤  -  تربِ               البسيط  لوال توقّع  ١٢٦

  ٩٥  حسان بن ثابت  املشيبِ             الوافر  إذن واِهللا  ٩٧

جرير أو عبيد اهللا بن   العلبِ              املنسرح  مل تتلفّع  ٥٧
  قيس الرقيات

٦١  

  ٢٢  األعشى  أودى بِها          املتقارب  فإما تريين  ٣٣

    - ب -      

  أصاب  أقلّي  ٢٩٥
  

  ٣٥٣  جرير  الوافر
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      قافية التاء    

    - ت -      

جذمية األبرش أو   املديد  مشاالت  ربما أوفيت  ٣٧
  عمرو بن هند

٢٣  

  ٢٧  السموأل  اخلفيف  ودعيت  ليت شعري  ٤٤

    - ت -      

جعيثنة البكائي أو أم   الطّويل  شريات  إذا مل يكن  ٣٢٨
  اهليثم

٤٩٠، ٤٦٥  

      قافية اجليم    

      - جِ -    

  ٥٥  ادةابن مي  الكامل  اإلرتاجِ  حيدو  ٥٥

      قافية احلاء    

    - ح -      

  )٢ (١٥٠  توبة بن احلمري  الطّويل  وصفائح  ولو أنّ  ١٩٠

  ٢٣٦  رجلٌ من بين هذيل  الطّويل  سبوح  أخو بيضات  ٢٥٣

  ١٦١  -  البسيط  جنحوا  لوال زهري  ٢٠٩

    - ح -      

  ١٠٧  املغرية بن حبناء  الوافر  فأسترحيا  سأترك  ١١٦

  ٢٠١  ديج الغساينّخ  الوافر  صباحا  أتوا  ٢٣٩

مضرس بن ربعي أو   الوافر  شيحا  فقلت  ٣٣٨
  يزيد بن الطّثرية

٤٨٤  

٢١  ١٩  -  الكامل  جاحنا  دامن  

      - حِ -    

  ١١٢  عمرو بن اإلطنابة  الوافر  تسترحيي  وقويل  ١٢٣
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      قافية الدال    

     - د -      

  ١٤١  -  الطّويل  يزيد  مىت تؤخذوا  ١٧٦

  ١٩٥  -  الطّويل  اجلهد  عد النفس  ٢٣٦

ذو الرمة أو متيم بن   الطّويل  نقد  فكيف لنا  ٢٧١
  غريمهامقبل أو 

٣١٥  

ابن الدمينة أو الراعي   الطّويل  عودها  ولو أنَّ  ١٩٩
  غريمهاالنمريي أو 

١٥٤  

  ١٨٩  -  املديد  بادوا  كم ملوك  ٢٢٧

  ٤٩٥  الفضل بن عباس  البسيط  وعدوا  إنّ اخلليط  ٣٥٠

  ١٤٤  عبد اهللا بن عنمة  كاملال  مزيد  يثين  ١٨٢

    -د  -      

١  اعدبا  تدع٤  جبري بن األضبط  الطّويل  ب  

  ٣٣  األعشى  الطّويل  فاعبدا  وذا النصب  ٤٨

  ١٤٧  -  الطّويل  فتنهدا  سرينا  ١٨٥

  ٩٣  -  البسيط  أحدا  أن تقرآن  ٩٤

  ١٦١  -  البسيط  وال جسدا  لوال رجاء  ٢٠٨

  ١٥٤   عزةكثير  الكامل  وسجودا  لو يسمعون  ٢٠١

  ٢٣٧  -  الكامل  وتضهدا  يديان  ٢٥٤

    - د -      

٧٣  وقائلة  دوسر بن دهبل أو   الطّويل  وعن هند
  رجلٌ من بين يربوع

٨٢  

  ١٢٤  طرفة بن العبد  الطّويل  ينفد  أرى  ١٤٣
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  ١٢٤  احلطيئة  الطّويل  موقد  مىت تأته  ١٤٦

  ٣١٢  طرفة بن العبد  الطّويل  املتشدد  أرى  ٢٧٠

  ١٦  النابغة الذّبياينّ  البسيط  األمد  ميةيا دار   ١٣

  ٣٦  النابغة الذّبياينّ  البسيط  باملسد  مقذوفة   ٥١

  ١٠٥  -  البسيط  للجسد  هل تعرفون  ١١١

  ١٢٩  الفرزدق  البسيط  تقد  ترفع يل  ١٥٩

  ١٩٠  ذو الرمة  البسيط  اجللد  كم دون  ٢٢٩

٢٦٤  أبصارهن  اددالبسيط  ص  ٢٥٩  القطامي  

  ٣٦٤  النابغة الذّبياينّ  البسيط  النكد  إنّ ذيها   ٣٠٠

  ٤٢٣  النابغة الذّبياينّ  البسيط  أحد  وقفت  ٣١٣

  ٩٨  عمرو بن معديكرب  الوافر  لفرد  فما مجع  ٩٨

  ٢٢٦  -  الوافر  حديد  وقد أعددت  ٢٥١

حسان بن ثابت أو   الوافر  رماد  عالما   ٢٩٠
  حسان بن منذر

٣٤٩  

  ٤٨٨  رؤ القيسام  الوافر  سادي  إذا ما  ٣٤٢

النابغة اجلعدي أو ابن   الكامل  بداد  وذكرت  ٦٥
  غريمهاكراع أو 

٧٦  

٢٩٨  دنْ  أفابغة الذّبياينّ  الكامل  قد٣٥٣  الن  

  ١٣٢  أبو زبيد الطّائي  اخلفيف  والوريد  من يكدين  ١٦٣

  ٢٤٥  األعشى  املتقارب  أزنادها  وجدت  ٢٦٠

      قافية الراء    

    -ر  -      

  ٨٦  كثير عزة  الطّويل  منظر  أيادي  ٧٦
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عمر بن أيب ربيعة أو   الطّويل  تنظر  وطرفك  ٨٤
  مجيل بثينة أو لبيد

٨٩  

  ١٤٢  -  الطّويل  عامر  فأقسم  ١٧٨

  ١٦٠  عمر بن أيب ربيعة  الطّويل  فيخصر  رأت  ٢٠٥

  ١٧٢  عمر بن أيب ربيعة  الطّويل  ومعصر  فكان  ٢١٦

٣١٢  أأحلق  يعة أو عمر بن أيب رب  الطّويل  طائر
  مجيل بثينة

٤٢٠  

  ٢٣  -  الطّويل  شكريها  إذا مات  ٣٥

  ١٣٤  أبو ذؤيب اهلذيلّ  الطّويل  يضريها  فقلت  ١٦٩

  ٩٠  جرير  البسيط  بشر  نرضى  ٨٦

  ١١٠  األخطل  البسيط  البقر  كروا  ١٢٢

  ١١٤  أنس بن مدركة  البسيط  البقر  إني وقتلي  ١٢٧

  ٢٤٢  -  البسيط  األثر  كأنهم أسيف  ٢٥٨

  ٢٤٥  احلطيئة  البسيط  شجر  ماذا تقول  ٢٥٩

  ٧٥  األعشى  خملّع البسيط  وبار  ومر دهر  ٦٤

  ٨٢  األخطل  الكامل  غدور  طلب األزارق  ٧٤

زهري بن أيب سلمى   املتقارب  غارها  م سناناًتؤ  ٢٣٣
  أو األعشى

١٩١  

    -ر  -      

٢٨  الطّويل  ألثأرا  فمن يك  ابغة اجلعدي٣٣، ٢٠  الن  

  ٣٣  احلطيئة  الطّويل  راتذك  خالفاً  ٥٠

  ١٠٠  امرؤ القيس  الطّويل  فنعذرا  فقلت  ١٠١

  ١٢٥  -  البسيط  حذرا  أيان  ١٤٨

  ١٢٥  عنترة  الوافر  وتستطارا  مىت ما  ١٤٧
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  ٣٢٦  ذو الرمة  الوافر  احلوارا  ويسقط  ٢٧٦

  ٨٠  أمية بن أيب الصلت  اخلفيف  عقريا  وأتاها  ٦٩

      -  رِ-    

٩٩  ٩٩  -  لالطّوي  لصابرِ  ألستسهلن  

  ١٦٢  -  الطّويل  والغدرِ  أتيت  ٢١٢

النواح الكاليب أو   الطّويل  العشرِ  وإنّ كالباً  ٢١٧
  رجلٌ من بين كالب

١٧٢  

  ٤٥٣  أبو جندب اهلذيلّ  الطّويل  مئزري  وكنت  ٣٢٥

  ١١٧  النابغة الذّبياينّ  البسيط  أكوارِ  ال أعرفن  ١٢٩

  ١٢١  -  البسيط  باجلارِ  لوال فوارس  ١٣٨

  ١٥١  األخطل  البسيط  بأطهارِ  ذاقوم إ  ١٩١

٢١٥  ١٦٩  -  البسيط  بال كدرِ  ما املستفز  

١٨٤  
=  

  فلو نبش
  بيومِ

  زيرِ
  القبورِ

  الوافر
=  

  املهلهل بن ربيعة
=  

١٤٧، ١٤٦  
=  

  ٢٠  خرنق بنت هفان  الكامل  اجلزرِ  ال يبعدن  ٢٧

  =  =  =  األزرِ  النازلون  =

  ١٩٠، ١٨٨  الفرزدق  الكامل  عشاري  كم عمة  ٢٢٦

  ١٥٢  عدي بن زيد  الرمل  اعتصاري  لو بغري  ١٩٣

  ٢٢٣  األقيشر األسدي  السريع  األشقرِ  وأنت لو  ٢٤٦

  اخلفيف         زيد بن عمرو بن نفيل  ضر  وي كأنْ  ٧
                    أو نبيه بن احلجاج

٦  

  اخلفيف  عسرِ  اطرد اليأس  ٢٣٥
  

-  ١٩٣  
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    -ر  -      

 ٣٣٣ احلطيئة  الكاملجمزوء تامر وغررتين ٢٧٧

  ٤٨٦  امرؤ القيس  املتقارب  بشرْ  وقد رابين  ٣٤٠

      قافية السني    

    - س -      

  ١٩٧  -  جمزوء الوافر  أنس  وأسلمين  ٢٣٨

٦٢  اعتصم  ٧٤  -  اخلفيف  أمس  

      -  سِ-    

  ٨٩  املديد        عبيد اهللا بن قيس الرقيات  خمتلسِ  كي لتقضيين  ٨٣

  ٣٣٤  احلطيئة  البسيط  لكاسيا  دعِ املكارم  ٢٧٨

٤٩   ٣٣  طرفة بن العبد  املنسرح  الفرسِ  اضرب  

      قافية الظّاء    

    -  ظ-      

٣٠٩  نأال م  عكاظ  ة بن خلف اخلزاعي٤٠٧  الوافر           أمي  

      قافية العني    

    - ع -      

  ١٤٤، ٢١  الكميت بن معروف  الطّويل  واسع  لئن تك  ٣١

  ١٢٣، ٧٣  النابغة الذّبياينّ  الطّويل  وازع  على حني  ٦٠

  الطّويل      النابغة اجلعدي أو قيس بن  وينفع  إذا أنت  ٧٩
  غريمها                   اخلطيم أو 

٨٧  

  ١٣٣  أبو صخر اهلذيلّ  الطّويل  جلازع  وال بالذي  ١٦٧

  الطّويل  صادع  أنا الصلتاينّ  ٢٨٣
  

لتان العبدي٣٣٦  الص  
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انون أو إبراهيم   الطّويل  شفيعها  ونبئت ليلى  ٢١٣
  غريمهاالصويلّ أو 

١٦٣  

  ١٥٩  عباس بن مرداس  البسيط  الضبع  أبا خراشة  ٢٠٤

  ٨١  املثلم بن رياح  الكامل  تنفع  إني مقسم  ٧١

    -ع  -      

  الطّويل      الكميت بن معروف أو   متنعا  فمهما  ٤٢
  غريمها عوف بن اخلرع أو             

٢٦  

النجاشي احلارثي أو   الطّويل  ينفعا  ثبتم  ٤٣
ضمرة النهشلي  

٢٦  

  ٨٧  مجيل بثينة  الطّويل  وختدعا  فقالت  ٨٠

١٥٦  يحبري  الطّويل  أمجعا  فما ت١٢٧  عبد اهللا بن الز  

  ١٢٧  حامت الطّائي  الطّويل  أمجعا  وإنك  ١٥٧

  ١٦٢  جرير  الطّويل  املقنعا  تعدون  ٢١١

  ٢٨  حممد بن بشري  لبسيطا  واجلزعا  ال تتبعن  ٤٦

  ١٠٥  -  البسيط  مسعا  يا ابن الكرام  ١١٢

  ١٨١  األعشى  الكامل  وأربعا  ولقد شربت  ٢٢٤

٢٣٠  كم جبود  همل      أنس بن زنيم أو أبو األسود  وضعالر  
  غريمها                  الدؤيلّ أو 

١٩١  

  ٣٢  األضبط بن قريع  املنسرح  رفعه  وال ني  ٤٧

      - عِ -    

  ٨٨  -  الطّويل  بلقعِ  أردت  ٨١

  ١٠٩  الشريف الرضي  الكامل  امللسوعِ  أبيت  ١١٩

  ١٢٨  طفيل الغنوي  الكامل  مل يسمعِ  نبئت  ١٥٨

  ١٩١  الفرزدق  الكامل  نفّاعِ  كم يف بين  ٢٣١
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  ٤٧٨  احلادرة  الكامل  جيعِ  ومعرضٍ  ٣٣٤

  ٨٢  عباس بن مرداس  املتقارب  جممعِ  وما كان  ٧٢

      ءقافية الفا    

    - ف -      

  ١٠٧، ١٠٦  الفرزدق  الطّويل  أعرف  وما قام  ١١٥

  ١٦٣  -  البسيط  الختلفوا  أنت املبارك  ٢١٤

    - ف -      

  ٣٤٤  -  الوافر  أخافَه  فإين قد رأيت  ٢٨٨

    - ف -      

  ٤٣٣  الفرزدق  البسيط  الصياريف  تنفي  ٣٢١

  ١١٤  ميسون بنت حبدل  الوافر  الشفوف  لَلُبس  ١٢٥

  ٢٦  بنت مرة بن عاهان  الكامل  شايف  من يثقفن  ٤١

  ٥٤  -  املتقارب  ملستعطف  عليه  ٥٤

      قافية القاف    

    - ق -      

  ١٥  يزيد بن مفرغ  الطّويل  طليق  عدس  ١٢

  ٤٥٨  ذو الرمة  الطّويل  يترقرق  أداراً  ٣٢٧

  ٩١  أبو حمجن الثقفي  الطّويل  أذوقُها  وال تدفنين  ٨٧

  ١٤٨  قتيلة بنت احلارث  الكامل  قاحملن  ما كان  ١٨٦

    - ق -      

  ٨٦  أعرايب  املنسرح  احللقَه  لن خيب  ٧٧

      -  قِ-    

 ١٢٠ املمزق العبدي الطّويل أمزقِ فإن كنت ١٣٥
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  ٢٩٨  عياض بن درة الطّائي  الطّويل  املياثقِ  حمى  ٢٦٩

  ٣٢٤  -  الطّويل  الرزقِ  تزوجتها  ٢٧٥

  ٩  بن مالككعب   الكامل  ختلقِ  تذر  ٩

  ٢٥٨  -  الكامل  تالقِ  إني امرؤ  ٢٦٣

  ١٢٥  اخلفيف       عبد اهللا بن مهام السلويلّ  للتالقي  أين تصرف  ١٥٠

      قافية الالّم    

      - لُ -    

  ٢٢  الشنفرى  الطّويل  أتنعلُ  فإما تريين  ٣٤

  ٢٤  النمر بن تولب  الطّويل  حمولُ  فال اجلارة  ٣٩

  ١٠٤  جرير  ويلالطّ  أشكلُ  فما زالت  ١٠٥

١١٠  ١٠٥  -  الطّويل  مرملُ  فيا رب  

١٥٤  ١٢٦  -  الطّويل  ال حياولُ  خليلي  

  ٢١٩  كثير عزة  الطّويل  نهلُ  إذا قلت  ٢٤٢

  ٢٨٢  زهري بن أيب سلمى  الطّويل  النبلُ  عليها  ٢٦٦

  ٢٨٨  لبيد بن أيب ربيعة  الطّويل  األناملُ  وكلّ أناس  ٢٦٧

  ٨٨  امت الطّائيح  الطّويل  داخلُه  فأوقدت  ٨٢

  ٩٤  كثير عزة  الطّويل  أقيلُها  لئن عاد  ٩٥

  الطّويل      أنيف بن زبان أو توبة بن  طيالُها  تبين يل  ٣٢٤
  غريمها                  مضرس أو 

٤٤٩  

  ١٤٤  األعشى  البسيط  ننتفلُ  لئن منيت  ١٨٠

  ١٤٨  القطامي أو األعشى  البسيط  ولو عجلُوا  وربما فات  ١٨٧

  ١٩١  القطامي  البسيط  تملُجأ  كم نالين  ٢٣٢

  ١٠١  املقنع الكندي  الكامل  قليلُ  ليس العطاء  ١٠٣
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  ٢١  -  املتقارب  وال يفعلُ  مييناً  ٣٠

      - لَ -    

  ١٥  ليلى األخيلية  الطّويل  هال  أعيرتين  ١١

  ٢٠  النابغة اجلعدي  الطّويل  نفعال  فأقبل  ٢٦

  ٤٤  بتحسان بن ثا  الطّويل  بأخيال  ذريين  ٥٣

١٥٥  يحذَ  وما ت١٢٧  الفرزدق  الطّويل  الح  

  ٢٨٨  أوس بن حجر  الطّويل  وتعمال  فويق  ٢٦٨

١٢٨  فلم أر  امرؤ القيس أو عامر   الطّويل  أفعلَه
  غريمهابن جوين أو ا

١١٥  

أبو طالب األعشى أو   الوافر  تباال  حممد  ١٣٣
  حسان بن ثابت

١١٩  

  ٢٠٣  ذو الرمة  الوافر  بالال  مسعت   ٢٤٠

  ١٩  املقنع  الكامل  قبيال  قالت  ٢٥

  ٤٩٦  جرير أو لبيد  الكامل  غليال  لو شئت  ٣٥١

  ٢٢٣  األعشى  الكامل  قذالَها  والقارح  ٢٤٧

  ١٧٩  عباس بن مرداس  املتقارب  كميال  على أنين  ٢٢٢

      - لِ -    

  ١٦  امرؤ القيس  الطّويل  بأمثلِ  أال أيها  ١٤

  ٨٠  امرؤ القيس  الطّويل  مرجلي  ويوم  ٦٨

  ١١٠  امرؤ القيس  الطّويل  فحوملِ  قفا  ١٢١

  ١٢٠  ذو الرمة  الطّويل  تؤهلِ  فأضحت  ١٣٧

  ١٢٥  أمية بن أيب عائذ  الطّويل  ترتلِ  إذا النعجة  ١٤٩

  ١٥٢  امرؤ القيس  الطّويل  املالِ  ولو أنّ  ١٩٤
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  ٢١٥  امرؤ القيس  الطّويل  القواعلِ  كأنّ دثاراً  ٢٤١

  ٣٣٤  مرؤ القيسا  الطّويل  بنبالِ  وليس  ٢٨٠

  ٣٧٨  امرؤ القيس  الطّويل  تتفلِ  له إطال  ٣٠٢

  ٤١٥  مجيل بثينة  الطّويل  جملِ  أال ال أرى  ٣١٠

  ١٢٤  عبد اهللا بن مهام  البسيط  ميلِ  ملّا متكّن  ١٤٥

  ٢٤٩  أبو سعد املخزومي  البسيط  النجلِ  طوى  ٢٦١

  ١٥٥  -  الوافر  اللّيايل  ولو نعطى  ٢٠٢

  ١٧٤، ١٧٢  احلطيئة أو أعرايب  الوافر  عيايل  ثالث  ٢١٨

  ١٠٤  حسان بن ثابت  الكامل  املقبلِ  يغشون  ١٠٦

عبد قيس بن خفاف   الكامل  فتحملِ  واستغنِ  ١٦٠
  أو حارثة بن بدر

١٣٠  

  ٣٧٧  كعب بن مالك  املنسرح  الدئلِ  جاؤوا  ٣٠١

  ٨٦  األعشى  اخلفيف  اجلبالِ  لن تزالوا  ٧٥

  ٢٥٣         عبد الرمحن بن حساناملتقارب    اإلسحلِ  أغر الثّنايا  ٢٦٢

      -  لْ-    

كعب بن جعيل أو   الرمل  تملْ  صعدة  ١٥١
  احلسام بن ضرار

٤٢٩، ١٢٥  

علقمة الفحل أو   الرمل  خصلْ  ولو يشأ  ١٦١
  امرأة من بين احلارث

١٣٠، ١٥٥  

  ٣٣٩  لبيد بن ربيعة  الرمل  املعلّ  وقبيل  ٢٨٤

      قافية امليم    

    -  م-      

  ١٩  -  الطّويل  هائم  تكفلي  ٢٣

  ٩٣  املسيب بن علس  الطّويل  مظلم  فأقسم  ٩٣
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الفرزدق أو الوليد بن   الطّويل  اجلراضم  إذا ما خرجنا  ١٣٠
  عقبة

١١٧  

  ١٣٧  األسدي  الطّويل  ظاملُ  بين ثعل  ١٧٢

ذو الرمة أو أبو النجم   الطّويل  كالمها  أال طرقتنا  ٣٣٥
الكاليب  

٤٧٨  

  ١٧  ذو الرمة  البسيط  مبغوم  ال ينعش  ١٨

  ٨٧  -  البسيط  تضطرم  كي جتنحون  ٧٨

  ١٠٥  -  البسيط  والندم  ال خيدعنك  ١٠٨

  ١٣٣  زهري بن أيب سلمى  البسيط  حرم  وإن أتاه  ١٦٦

  ١٤٥  -  البسيط  كرم  إن تستغيثوا  ١٨٣

  ١٥٣  متيم بن مقبل  البسيط  ملموم  ما أطيب  ١٩٦

  ٤٧٤  ن عبدةعلقمة ب  البسيط  مغيوم  حتى تذكّر  ٣٣٢

  ٤٨٢  زهري بن أيب سلمى  البسيط  فيظطلم  هو اجلواد  ٣٣٦

١٧٣  
=  

  فإن يهلك
  وتأخذ بعده

احلرام  
سنام  

  الوافر
=  

  النابغة الذّبياينّ
=  

١٣٩  
=  

  ١٤٠  األحوص  الوافر  احلسام  فطلّقها  ١٧٥

  ٣٥٣  جرير  الوافر  اخليامن  مىت كان  ٢٩٦

١١٨  ال تنه  ؤيلّ أو أبو السود ال  الكامل  عظيمد
  غريمهاحسان أو 

١٠٨  

  ٤٩٣  أبو وجزة السعدي  الكامل  أنعموا  العاطفونة  ٣٤٨

    -م  -      

  ٢٣  حامت الطّائي  الطّويل  مغنما  قليالً  ٣٦

  ١٠٠  احلصني بن احلمام  الطّويل  علقما  ولوال رجال  ١٠٢

  ١٣٦  -  الطّويل  نادما  ومن ال يزال  ١٧١
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  ١٤٠  -  الطّويل  هضما  ومن يقترب  ١٧٤

جرير أو البعيث أو   الطّويل  وأزمنا  ولو أنها  ١٩٧
  غريمها

١٥٣  

  ٢٤٠  حسان بن ثابت  الطّويل  دما  لنا اجلفنات  ٢٥٦

  ٤١٨  املتلمس  الطّويل  ابنما  وهل يل  ٣١١

٣٥٦  ما  وقال نيباس بن مرداس  الطّويل  املقد٥١٠  عب  

٢٩١  ه  إالم٣٥٠  -  الطّويل  والكرام  

  ٤٩٤  -  البسيط  نغما  فبادرت  ٣٤٩

  ١٠٠  زياد األعجم  الوافر  تستقيما  وكنت  ١٠٠

بشر بن احلارث أو   الوافر  ظالما  أتوا ناري  ٢٣٩
  غريمهاتابط شراً أو 

٣٥٣، ٢٠٠  

  ١٥٠  -  الكامل  عدميا  ال يلفك  ١٨٩

      -  مِ-    

  ١٧  ذو الرمة  الطّويل  وسالمِ  تداعني  ١٧

  ١١٨  املخبل السعدي  الطّويل  تظلمِ  وقالوا أخانا  ١٣١

  ١٢٢  الطّويل          متيم بن رافع املخزومي  مِش اوه  أقول  ١٤١

  ١٢٤  زهري بن أيب سلمى  الطّويل  تعلمِ  ومهما تكن  ١٤٤

  ١٧٤  الفرزدق  الطّويل  األهامتِ  ثالث  ٢١٩

٢٣٤ ١٩٣         األعشى    الطّويل   منعمِ  لنا وكائن 

  ٢٢٣  -  الطّويل  وقدميِ  فهم مثل  ٢٤٥

  ٤٨٩  -  الطّويل  فيأمتي   امرأتزور  ٣٤٤

  ١٩  -  البسيط  سلَمِ  هالَّ متنن  ٢٢

  ٢٢  -  البسيط  شيمي  يا صاح  ٣٢
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جليم بن صعب أو   الوافر  حذامِ  إذا قالت  ٦٣
  وشيم بن طارق

٧٥  

  ٤٩٧  الفرزدق  الوافر  اهلرامِ  رأيت  ٣٥٢

  ٥  عنترة  الكامل  أقدمِ  ولقد شفى  ٦

  ١٢١  مةإبراهيم بن هر  الكامل  وإن ملِ  احفظ  ١٤٠

  ١٧٨  عنترة  الكامل  األسحمِ  فيها اثنتان  ٢٢١

    -  م-      

علباء بن أرقم أو ابن   الطّويل  السلَم  ويوماً  ٩٢
   غريمهاصرمي أو 

٩٢  

  ٥٩  حسان بن ثابت  السريع  اخليام  ما هاج  ٥٦

      قافية النون    

      - نُ -    

مالك بن خالد أو   الطّويل  متماين  رويد  ٨
  املعطّل اهلذيلّ

٩  

٢٧٤  فأصبحت  ٣٢٤  األعشى  الطّويل  عاجن  

  ١٣٣  قعنب بن أم صاحب  البسيط  دفنوا  إن يسمعوا  ١٦٥

  ٤٧٤  عباس بن مرداس  الكامل  معيونُ  قد كان  ٣٣١

      - نَ -    

٢  جمنون ليلى أو عمر   البسيط  آمينا  يا رب
  بن أيب ربيعة

٤  

  ١٥٥، ١٣١  لقيط بن زرارة  البسيط  شيبانا  تامت  ١٦٢

  ١٢١  -  الوافر  فلم جيبنه  فجئت  ١٣٩

    -ن  -      

  ١٥٤  الطّويل        صخر بن عمرو السلمي  العدوان  ولو أنّ  ٢٠٠
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عروة بن حزام أو   الطّويل  يدان  ومحلت  ٢٥٢
  أعرايب من بين عذرة

٢٣٥  

  ٤٥٤  ابن أمحر أو ابن مقبل  الطّويل  امللوان  أال يا ديار  ٣٢٦

          حسان بن ثابت أو عبد البسيط  مثالن  من يفعل  ١٧٠
  غريمها الرمحن بن حسان أو            

١٣٦  

  ١٥٣  -  البسيط  يربيين  عندي اصطبار  ١٩٥

  ٦٧  سحيم بن وثيل   الوافر  تعرفوين  أنا ابن  ٥٨

األعشى أو الفرزدق   الوافر  داعيان  فقلت ادع  ١١٧
  غريمهاأو 

١٠٨  

ي أو املثقّب العبد  الوافر  اليقنيِ  فلو أنا  ٢٥٥
  غريمهااملرداس أو 

٢٣٧  

 ٢٦٤        الطّرماح   الوافر اإلضنيِ  خلت  ٢٦٥

  ١٢٦  -  اخلفيف  األزمان  حيثما  ١٥٣

      - نْ -    

  ١٠٥  -  الرمل  سنن  رب وفّقين  ١٠٩

  ١٩  األعشى  املتقارب  يأتين  وهل مينعني  ٢٤

      قافية اهلاء    

      - هـ -    

النمر بن تولب أو  طالبسي أرانيها هلا أشارير ٣١٨
 رجل من بين يشكر

٤٢٧ 

      قافية الواو    

      -  وِ-    

  الطّويل  منهوي  وكم موطن  ٢١٠
  

  ١٦١  يزيد بن احلكم
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      قافية الياء    

    -ي  -      

  ٥٠٥  -  الكامل  فتعي  وكأنها بني  ٣٥٤

    - ي -      

  ٢٧  -  الطّويل  وأحريا  ومستبدل  ٤٥

القطامي أو جعفر بن   ويلالطّ  بازيا  كأنّ العقيلني  ٥٢
علبة احلارثي  

٤٤  

  ٨٠  الفرزدق أو املتنخل  الطّويل  مواليا  فلو كان  ٦٧

  ٩٢  مجيل بثينة  الطّويل  هيا  أحاذر  ٩١

  ١٢٦  -  الطّويل  آتيا  وإنك إذما  ١٥٢

  ١٤٤  امرأةٌ من عقيل  الطّويل  باديا  لئن كان  ١٨١

  ٤٣٦، ٤٣٤  عبيدة بن احلارث  الطّويل  املنائيا  فما برحت  ٣٢٢

  ٤٧٥  عبد يغوث بن وقّاص  الطّويل  وعاديا  وقد علمت  ٣٣٣

    -ي  -      

  ١٠٥  -  البسيط  يفنيه  لوال تعوجني  ١١٣
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جزفهرس شواهد الر  

  
  رقم الصفحة  قائله  آخره  رقم البيت

    قافية اهلمزة   

    -ِء  -  

٢٥٠  
=  

  شيشاِء
  واللّهاِء

  أبو املقدام أو أعرايب من البادية
=  

٢٢٤  
=  

    قافية الباء  

  - ب -    

٤  ٥  رجلٌ من بين متيم  األشنب  

٢٨٦  
=  

  عجبه
  أضربه

  زياد األعجم
=  

٣٤٤  
=  

  - ب -    

  ٢٤٢  ثوبا                    معروف بن عبد الرمحن أو محيد بن ثورأ  ٢٥٧

  ٣٥٢  رؤبة أو ربيعة بن صبح  ابالقص  ٢٩٤

  ٤٨٣  أبو حكّاك  عجبا  ٣٣٧

    قافية التاء  

  - ت -    

٢٧٣  
=  

  شاته
  أداته
  

  مبشر بن هذيل
=  

٣٢٣  
=  
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  - ت -    

١٢٤  
=  
=  

  دوالتها
  لَماتها
  زفراتها

-  
=  
=  

٢٣٥، ١١٣  
=  
=  

٢٢٣  
=  

  وشقوته
  حجته

  نفيع بن طارق
=  

١٨٠  
=  

  - ت -    

٢٨٩  
=  
=  
=  

سلمتم  
بعد مت  
الغلصمت  
تأم  

  أبو النجم الراجز
=  
=  
=  

٣٤٨-٣٤٧  
=  
=  
=  

    قافية اجليم  

    - جِ -  

٣١٥  
=  
=  
=  

جلع  
العشج  
الربنج  

يصجبالص  

 أعرايب  
=  
=  
=  

٤٢٣  
=  
=  
=  

  - ج -    

٣١٦  
=  
=  

تجحج  
بِج  

جوفْرت  
  
  

  رجلٌ من أهل اليمن
=  
=  

٤٢٣  
=  
=  
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    قافية احلاء  

  - ح -    

١٠٧  
=  

  فسيحا
  فنسترحيا

  أبو النجم
=  

١٠٤  
=  

    - حِ -  

١٩٨  
=  

  الفالحِ
  الرماحِ

  لبيد أو بنت عامر بن مالك
=  

١٥٤  
=  

        

    قافية الدال  

   - د -    

٥٩  ٦٨  رؤبة  يزيد  

٢٨٧  
=  

هقَصد  
شهرد  

-  
=  

٣٤٤  
=  

  -د  -    

  ٢٧، ١٨  رؤبة أو رجلٌ من هذيل  الشهودا  ١٩

٨٨  
=  

  متعددا
  أجلدا

  العجاح
=  

٩١  
=  

  - د -    

٣٤٦  
=  

منشد  
الفرقد  

-  
=  
  
  
  

٤٩٠  
=  
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    قافية الراء  

  -ر  -    

١٣٢  
=  

  دارها
  وجارها

  منظور بن مرثد
=  

١١٩  
=  

  -ر  -    

٩٦  
=  

  شطريا
  أطريا

-  
=  

٩٤  
=  

    -  رِ-  

  ٤٣٢  جندل بن املثنى الطّهوي  بالعواورِ  ٣١٩

  -ر  -    

١٤٢  
=  

ْأفر  
القدر  

علي بن أيب طالب أو احلارث بن 
منذر اجلرمي  

١٢٣  
=  

٢٤٤  فر٢٢٣  -  الس  

٢٨١  ر  -  ٣٣٥  

٣٠٤  اج  فجرب٣٨٠  العج  

٣٢٠  ٤٣٢  حكيم بن معية  ومنر  

٣٤٣  
=  

بدر  
كسر  

  العجاج
=  

٤٨٩  
=  

    لسنيقافية ا  

  -  س-    

  -  أمسا  ٦١
  
  

٧٤  
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    قافية الشني  

  - ش -    

٣٤١  ش٤٨٨  -  مدم  

    قافية الطّاء  

    - طْ -  

  ٢٥  العجاج  قطْ  ٤٠

    قافية العني  

  - ع -    

١٦٨  
=  

أقرع  
تصرع  

  جرير البجلي أو عمرو بن اخلثارم
=  

١٣٤  
=  

        

  -  ع-    

٣٠٧  أبو املقدام أو منظور األ  الوقع٣٩٠  سدي  

٣١٤  فالطجع  ٤٨٣، ٤٢٣  منظور األسدي  

    قافية الفاء  

  - ف -    

٢٩٧  فَناج  الذّر٣٥٣  العج  

    قافية القاف  

  - ق -    

٣٤٥  
=  

حوازق  
نقانق  

  خلف األمحر
=  
  
  

٤٩٠  
=  
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    -  قِ-  

  ١٧  رؤبة  غاقِ  ١٦

٣٢٣  
=  

  الوديقِ
  هروقِ

-  
=  

٤٤٠  
=  

١٥  
=  

  عراقها
  خباق باقها

-  
=  

١٧  
=  

    قافية الكاف  

  -ك  -    

٣١٧  
=  

  عصيكا
  إليكا

  رجلٌ من محري
=  

٤٨٨، ٤٢٥  
=  

١٠  
=  

دونك  
حيمدونك  

  جاريةٌ من بين مازن 
  أو رجلٌ من بين أسد

١٣  
=  

    قافية الالّم  

    - لُ -  

٢٩٣  
=  

ال أظلّلُه  
  من علُه

  أبو ثروان أو أبو اهلجنجل
=  

٣٥١  
=  

    - لَ -  

١٠٤  
=  

  باطال
  وكاهال

  مرؤ القيسا
=  

١٠٢  
=  

    - لِ -  

  ٤  -  الكلكالِ  ٣

٣٠٥  
=  

  الفطحلِ
  الوحلِ

  رؤبة أو العجاج
=  

٣٨٥  
=  
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  ٥٠٤، ٤٠٥  أبو النجم  األجللِ  ٣٠٨

  ٤٩٠  -  الثّايل  ٣٤٧

  ٥١٣  -  الشغلِ  ٣٥٧

    -  لْ-  

٢٤٨  
=  

  السربالْ
  اإلهاللْ

  العجاج
=  

٢٢٤  
=  

٢٠٣  
=  

  عجلْ
  بالرجلْ

-  
=  

٣٧٩  
=  

    مقافية املي  

  -  م-    

٨٥  ٩٠  رؤبة  تشتم  

  -م  -    

٣٨  
=  

  يعلما
  معمما

  العجاج أو غريه
=  

٢٤  
=  

  ٤٩٨  أبو حيان الفقعسي  يؤكرما  ٣٥٣

٢٩٢  هم٣٥٠  سامل بن دارة  ل  

  ٤٨٦  -  فمه  ٣٣٩

    -  مِ-  

٣٢٩  
=  

  التمتامِ
  البنامِ

  رؤبة
=  
  
  
  

٤٦٧  
=  



 

581 
 

    قافية النون  

    - نُ -  

٢٢٥  
=  

  حسانُ
  انُمث

-  
=  

١٨١  
=  

    - نَ -  

عامر بن األكوع أو عبد اهللا بن   علينا  ٢٠
  رواحة أو كعب بن مالك

١٨  

عامر بن األكوع أو عبد اهللا بن   اهتدينا  ١٧٩
  رواحة أو كعب بن مالك

١٦٠، ١٤٢  

٣٣٩  
= 

  أمكنه
 من هنه

-  
= 

٤٨٦  
= 

    - نْ -  

١٧٧  
=  

  وإنْ
وإنن  

  رؤبة
=  

١٤١  
=  

    قافية اهلاء  

    - هَـ -  

  ٥  رؤبة أو أبو النجم  واها  ٥

    قافية الياء  

  -ي  -    

٢٨٢  
=  

سريقن  
دواري  

  العجاج
=  
  
  

٣٣٦  
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  - ي -    

٦٦  
=  

  يعيليا
  مقلوليا

  الفرزدق
=  

٧٩  
=  

    قافية األلف اللينة  

    - ى -  

٢٨٥  
=  

  الفىت
  سرى

  الشماخ
=  

٣٣٩  
=  
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  فهرس أنصاف األبيات
  
  

  رقم الصفحة  قائله  حبره  الشطر               رقم الشاهد

  ١٦٠  -  البسيط  لوال ابن أوسٍ نأى ما ضيم صاحبه    ٢٠٧

 ٣٨٥ - الكامل الفطحلِ إذ السالم رطابزمن    ٣٠٦

  ٤٧٤    رجلٌ من بين متيم    الكامل     وكأنها تفاحةٌ مطيوبةٌ    ٣٣٠
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  فهرس األمثلة

  
  -  أ-         

رس٤٨١  ائْت  

  ٤٨١  ائْتصلَ

  ٤٨١  إئْتكل

م٤٤٤  أَؤ  

  ٤٦٤  أَئمة

ن٤٤٤  أئ  

  ٤٤٥  آء

  ٤٤٥  آَءة

  ٢٤٤  آبال

٤٤١  آثَر  

  ٤٦  آخر

  ٤٦  آخران

  ٤٦  آخرون

  ٣٩٦  آدر

  ٢٤٨، ٤١، ٣٩  آدر

  ٤٤٢، ٢٩٨، ٢٩٧  آدم

  ٢٤٣  آكُم

  ٢٤٩  آلَى

١٤، ١٢، ٤، )٢ (٣  نيآم  

  ٢٦٥  آنِسة

  ٢٤٨  آنِية

  ٤٢٨  آي

  ٤٦٤  آية

  ٣٢٧، ٢٣٦  أب

  )٢ (٢٨٤  أبابيل

   ٤٢  أُباتر

  ٤٢  أُباترة

  ٣٠٢  أبارِه

  ٣٠٢  أبارِيه

  )٢ (٢٩٠  أباطيل

  ٤٦٨  انَبأ

  ٢٣٦  أبان

٤٤٣  أَب  

  ٤٩٤  إبان

  ٤١١  أُبهة

  ٤٦٣  ابتاعوا

  ٢٤٨  أبِتة
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  ٣٧٩  إِبِد

  ٢٤٥  أبرار

  ٢٤٦  أبراك

  ٣٩٨، ٣٠٢، ٦٥، ٦٤، ٣٧  إبراهيم

  ٣٠٢  إبراهيمون

  ٢٧  ابرزا

  ٤٤  أبرق

  ٤٤  أبطَح

٤٩١  عادإب  

٤٩١  عاطإب  

  ٢٢٠  أبعد

، ٣٧٨، ٣١٦، ٢٨٤، )٢ (٢٤٤  إبِل
٥٠٣  

  ٤٤٣، ٦٧  أُبلُم

يل٣١٦  إب  

، ٤١٦،  ٣٢٨،  ٣٠٠،  ٢٣٦  ابن
٤٢٢، ٤١٨، ٤١٧  

  ٤١٧  أبناء

  ٢٣٦  ناناب

  ٤١٨، ٤١٦، ٣٣١  ابنة

  ٤١٨، ٤١٦، ٣٩١  ابنم

نِي٣٣١، ٣٢٨  اب  

  ٤٩٩  أبهلَ

  ٢٩٨  أبواب

  ٢٣٦  أبوان

  ٢٤٧  أبوِبة 

  ٤٢٥  أبوسِ

و٤٧٦  أُب  

وِي٣٢٧  أب  

أَضي٤٤٠  اب  

  ٣٠٢  أُبيرِيه

  ٤٧٠، ٤٥٢  أبيض

ضي٤٦٩  اب  

  ٤٢  أُبيطر

  ٢٩٠  أُبينون

  ٢٥٢  أتان

عاب٥٠٦، ٥٠٢  ات  

  ٥٠٦، ٤٨١  اتبع

  ٥٠٥  اتجلَّى

هج٤٩٨  ات  

  ٤٨١  اتخذَ

در٤٨٤  ات  

  ٤٨١  اتزر

  ٤٨٠  اتسار

  ٤٩٢، )٢ (٤٨٠  اتسر

  )٢ (٤٨٠  اتصال

  )٤ (٤٨٠  لاتص
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  ٤٨١  اتكل

نم٢ (٤٨١  ات(  

جر٤٤٥  ةأُت  

  ٢٥٢  أُتن

در٤٨٤  اثْت  

د٤٨٣  اثَّر  

  )٢ (٦٧  إمثد

  )٢(-٤١٨، ٤١٦، ٣١٨  اثْنان

  ٤١٨، ٤١٦  اثْنتان

٣١٨  اثْنِي  

  ٢٤٥  أثْوب

  ٣٩٨  اجأَوى

  ٤٧١  إجاب

  ٢٨٣  أجارِد

  ٢٤٦  أجبان

  ٢٤٣  أجبل

  ٤٦٣  اجتازوا

زت٤٨٤  اج  

  ٣٩٤  اجتماع

عمت٣٩٤  اج  

مت٤٨٤  عوااج  

  ٤٦٣  اجتوروا

  ٤٢٣  أُجل

  ٤٢٦  أجداث

  ٢٤٥  أجداد

زد٤٨٤  اج  

  )٣ (٤٤، )٢ (٤٣  أجدل

  ٤٨٤  اجدمعوا

  ٤٧٥  أجر

  ٢٨٣  أجرِدة

  ٤٤  أجرع

  ٢٤٧  أجِزة

  ٤٠٢، ٢١٤  أجفَلى

  ٢٠٩  أجلَى

  ٢٤٦  أجالف

  ٢٤٣  أجلُف

  ٤٧٩  اجلواذ

  ٣٠٨، ٢٩١، ٢٤٤  أجمال

  ٢٤٢  أجنن

  ٢٤٦  أجهال

  ٢٤٧  أجوِزة

  ٤٣٩  أُجوه

  ٣٠٨، ٢٩١، ٣٧  أُجيمال

  ٧٧ ، ٤٦، )٢ (٤٥  أُحاد

  ٢٩٠  أحاديث

  ٤٠٦، )٢ (٤٠٤، ٣٨٤  احبنطأ
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  ٣٨٤  احبنطى

  ٣٩٠  احتذَى

  ٤٤٠، ١٦٧، ١٤  أحد

  ٢٤٦أحرار            

  ٢٢١  أحرة

  ٤١٠، ٣٧٥  احرِنجام

مجنر٣٨٧، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٧٥  اح  

  ٢٤٤أحزاب          

تس٥٠٠، ٤٩٩  أَح  

تسس٥٠٠، ٤٩٩  أح  

  ٥٠٨  احلُل

  ٤٠١، ٣٠١، ٣٧  أحمد

،  ٨١ ،٧٨،  ٧١،  ٣٩،  ٣٧  أحمر
٣٣٦،  ٢٧٨،  ٢٤٨،  ٨٣ ،

٤٥٢، ٤٠٥، ٣٩٢  

رم٣٨٣  اح  

رِيم٣٣٦  أح  

  ٢٥٨  أحمق

  ٤٦٣  أحوى

  ٤٤٩  أحواض

  ٤٦٢  أحول

يرأُح٢٨٧، ٤٢  م  

  ٣٢٧، ٢٦٧، ٢٣٦  أخ

  ٢٣٦  أخان

، ٣٢٩،  ٣٠٤،  ٣٠٠،  ٦٤،  ٦٣  أخت
٣٤٦، )٢(-٣٣٠  

تار٤٢١  اخ  

  ٤٦٣  اختانوا

يت٣٢٩  أخ  

، ٧٧،  ٤٨،    )٢ (٤٦،  )٢ (٤٥  أُخر
٢٢٠  

  ٢٢٠،  )٢ (٤٦  أُخرى

  ٢٤٦  أخراد

طَمنر٣٨٤  اخ  

ش٤١٦  اخ  

نش٣٠  اخ  

  ٣٤  اخشوا

شوشاخ٣٨٣  ن  

  ٣٤  اخشونْ

  )٢ (٣٤  اخشووا

يش٣٤  اخ  

يِنش٣٤  اخ  

نيش٢٧  اخ  

يِيش٢ (٣٤  اخ(  

  ٥٠٤  اخصص

  ٢٧٠  أخالّء

ن٤٨٧  األخ  

  ٢٦٧  إخوان
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  ٢٣٦  أخوان

  ٢٤٧  أخوِلَة

و٤٧٦  أُخ  

وِي٣٣٠  أُخ  

وِي٣٢٩، ٣٢٧  أخ  

  ٢٩٩  أُخيذ

  ٤٥٥  أخير

  )٣ (٤٤، )٢ (٤٣  أخيل

ي٣٠٤  أُخ  

  ٣٠٠  أُخية

  ٤٣٩  أدؤر

  )٢ (٤٢  أُدابِر           

  ٤٢أُدابِرة            

  ٤٢٨  إداوة

  ٧١  أُدد

  ٤٨٣  ادانَ

كَر٢ (٤٨٣  اد(  

  ٢٤٨  أُدر

  ٤٠٤  أدرد

  ٤٧٦، ٤٧٥، ٢٤١  أدل

  ٢٠٨  أُدمى

  ٤٣  أدهم

  ٤٤١  أديه

  ٢٤٣  أذْؤب

  ٣٦٧  إذا

كَر٤٨٣  اذْد  

٤٨٣، ٤٢٦  اذَّكَر  

  ٢٤٢  أذْرع

  ٣٨٠  أَذنَ

  ٣٤٠، ٩٤  إذاً

  ٦٧  أذهب

نب١٨            اذه  

  ٢٣١  إذَوات

  ٢٤٦  أذْواط

  ٢٢٦  إذَوان

  ٣٠٤  أُذَينة

  ٤٧١  إراء

٤٩٩  أراق  

  ٤٨٩، ٤٢٧  األرانب

  ٤٨٩، ٤٢٧  األراين

  ٥٠  أراه

  ٢٩٠، ٥١  أراهط

  ٢٠٨  أُربى

٢٤٥  بابأر  

  ٢٤٣  أربع

  )٣ (٢١٤  أربعاء
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  ٤٠٠، ٣٩٨، ٢١٢  أُربعاوى

  ٢٢١           ارتأى 

    ٢٢١ارتياء            

  ٢٤٠   أرجل         

  ٢٢٢   أرحية         

د٥٠٨  اُر  

  ٢٢١ أردية            

خ٤٢٧  أر  

  ٣٦٢  إرشاد

  ٣٣٣، ٣٠٩  أرضون

يض٣٣٣  أر  

٣٩٨،  ٣٩٠،  ٢٠٩،  ٦٩،  ٣٧طَى                        أر ،
٤٠٥، ٤٠١  

  ٢٤٧، ٢٤٤  أرطاب         

        طَاوي٣١٣  أر  

  ٢٢١        ارعوى   

  ٢٢١ ارعواء           

  ٢٤٧أرغفة             

  ٤٣أرقَم               

  ٢٤٧ أرمضة            

  ٤٢، ٤١، ٣٩  أرمل             

  ٤٢، ٤١  أرملَة          

نيم٢٧            ار  

  ٢٠٨  أُرنى           

  ٤٩٩، ٣٩٢، ٤٤، ٤٣  أرنب

  ٥٠  أرهط

  ٣٠٩  أُريضات

  ٢٠٧    أزارِقة        

داد٤٨٣  از  

رجد٤٨٣  از  

  ٤٦٣  ازدوجوا

            قير٢٠٧أز  

رج٤٨٣  از  

  ٢٤٨  أزِمة

  ٣٠١  أزهر

  ٤٣٩  إسادة

  ٢٨٣  أسالح

  ٣٠٢  أسامع

  ٣٠٢  أساميع

  ٤٥٩، ٢٨٣  أساوِد

  ٤١٧، ٤١٦، ٣٢٨  است

  ٤٦٣  استافُوا

  ٤١٧  أستاه

  ٦٦  إستربق

رتت٣(-٥٠٦، ٥٠٥، ٤٢١  اس(  

  ٤٧٢  استحواذ
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  ٤٧٢  استحوذَ

  ٤٩٣، ٤٢٦  استخذَ

، ٣٩٠،  ٢٨٩،  ٢٨٠،  ٢٢١  استخراج
٤١٦، ٤١٠ ،٣٩٤  

، )٢ (٤١٦، ٣٩٤، ٣٨٣، ٢٢١  استخرج
٤٢٠  

فَرغت٣٨٣  اس  

  ٤٧٢  استغيال

  ٤٧٢  استغيلَ

قامت٤٧٢  اس  

  )٢ (٤٧١  استقامة

  ٢٢١  استقْصاء

  ٢٢١  استقْصى

  ٤٩٣  استقَطَه

يت٣٢٨  اس  

  ٣٩٨، ٨٣، ٦٤  إسحاق

  ٢٤٩، ٢٣٨  أُسد

  ٢٦٤، ٢٤٩، ٢٣٨  أَسد            

  ٢٥٧أسرى            

  ٢٦٨ أُسراء            

١٥               إس  

عم٤٢٦  اس  

طاع٤٢٢، ٤١٤  أس  

  ٢١٩أسف            

         ف٢١٩   أس  

  ٦٦أسكُرجة         

  ٤٢١  اسكُن

  ٢٨٣، ٢٣٩، ٢٢١أسلحة           

  ٤٠٠، ٣٨٣  اسلَنقى

، ٤١٦،  ٣٢٨،  ٣٠٠،  ٢٣٦  اسم 
٤٢١، )٢ (٤١٧  

  ٤٤٠  أسماء

  ٣٠٢، ٦٤  إمساعيل        

  ٣٠٢  إمساعيلون

  ٢٣٦  امسان

  ٢٤٨  أسمية

يم٤١٧، ٣٢٨  اس  

  ٤٤٩  أسواط

  ٢٨٤، ٢٦٤  أُسود

، )٢ (٤٥٩،  ٢٨٣،  ٢٦٨،  ٤٣  أَسود       
٤٧٠  

دو٤٦٩  اس  

  ٢٧٥، ٢٦٨، ٢٥٧  أسري

  ٣٠٢  أُسيميع

  ٢٦٥  أسينة

ي٤٥٩  وِدأُس  

  )٢ (٤٥٩  أُسيد

  ٤٣٩  إشاح
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  ٢٠٧  أشاعثَة

  ٢٤٥  أشتات

  ٣٨٣  اشتملَ

  ٢٤٧  أشحة

  ٢٧٠  أشداء

 ر٢١٩             أش  

  ٢١٩أشر              

ثيع٢٠٧           أش  

  ٣٣٦أشقَر                        

قَرِي٣٣٦  أش  

هاب٣٨٣، ٣٧٥  اش  

  ٢٤٦         أشهاد   

  ٤١ أشهل           

         يله٣٢٦  أش  

  ٣٧٥  اشهِيباب

  ٢٧٨  أصابِع

  ٤٤٣، ٢٧٨، ٦٧  إصبع

  ٥٨  أصبهان

  ٢٧٠، ٢٣٩، ٣٨ أصدقاء         

رب٤٨٢  اص  

رطَب٢ (٤٨٢، ٣٩٤  اص(  

  ٤٠١  إصطَبل

  ٢٤١  أصفاء          

  ٢٤٤أصالب          

  ٣٦٣، ٣٦٢  إصالح

  ٢٤٧  أصلبة           

  ٢٩٠  أُصيبِية          

 رغي٢٨٧           أُص  

  ٤٢٣  أصيل

  ٥٩   أُصيالل       

  ٤٩١، ٤٢٣، )٢ (٣٠٨، ٥٩  أُصيالن

  ٢٤٣        أضبع    

رِب٤٢١  اض  

  ٣٤ اضرِباْء          

  ٣٤ اضرِبناْء         

نرِب٢٧  اض  

زيداًاض ن١٨  رِب  

  ٣٢  اضربوا

  ٣٢  اضرِبِي

بر٤٨٢  اض  

بطَر٢ (٤٨٢  اض(  

  ٢٤٤  أضالع

  ٢٤٣  أضلُع

  )٢ (٤٥٥  األضيق

 ٢٤٢  أطْحل         

ر٤٨٢  اطَّه  
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  ٢٤٧   أطْعمة         

  ٣٩٩، ٣٩٢، ٣٧٨  إِطل

  ٣٧٩  إطْل

  ٤٥٥  أطْيب

 ٢٤١ أظْب            

٤٨٢  اظْطَلَم  

٤٢٦  اظَّلَم  

  ٢٤٩  أظَلّ

  ٢٧٠  أظناء

  ٢٨٣  أعابِد

  ٢٩٠  أعاريض

  ٢٨٣  أعاصري

  ٢٨٣، ٢٤١  أعبد

  ٢٤٢  أعتد

  ٤٤٧  اعتياد

  ٢٦٣  أعجف

  ٤٩٥  أعد

  ٢٤٦  أعداء

  ٢٨٥، )٢ (٢٨٤  أعراب

  ٢٦٠  أعزل

  ٣٥٦، ٢٢٠  أعشى

  ٢٩٢  أعشار

  ٢٨٣  إعصار

  ٤١٧، ٢٤٤  أعضاد

  ، ٢٢١  أعطى

  ٢٢١  إعطاء

هط٣٤٩، ٣٤٨  أع  

٤٥٠  أعطيت  

  ٢٤٢  أعقُب

  ٢٤٧  أعقبة

  ٤٢١  اعلَم

  ٤٧٩  اعلواط

  ٣٨٣  اعلَوطَ

  ٢٦٨، ٢٢٠، ٧٩  أعمى

  ٢٤٥  أعمام

  ٢٤٧  أعمدة

  ٢٢٠  أعمش

  ٢٤٤، ٢٤٠  أعناق

  ٢٤٢  أعنق

  ٤٧٢  إعوال

  ٤٦٢  أعور

  ٤٧٢  أعولَ

  ٢٤٧  أعوِلَة

  ٢٩٨، ٢٩٧  أعياد

  ٢٩٢  أُعيشري

  ٧٩  أُعيم
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  ٢٤٥، ٢٤٢  أَعين

  ٢٤٦  أغْثاء

  ٤٠٠، )٢ (٣٩٥، ٣٨٣  اغْدودنَ

  ٢٤٢  أغْرب

٢٤٩  أغَر  

  ٣٩٨  اغْرندى

  ٤٥٨  أغْزى

  ٢٧  اغْزونَّ

  ٤٢٠  اغْزِي

يت٤٨٨  أغْز  

  ٥٠٠  اغْضض

٥٠٨  اُغُض  

٤٨٧  األغَن  

  ٢٧٠  أغْنياء

  ٢٤٦  أغْياد

  ٤٧٢  إغْيام

  ٤٦٢، ٢٤٦  أغْيد

  ٢٩٠  أُغَيلمة

  ٤٧٢  أغْيمت

  ٢٤٠  أفْئدة

  ٤٣٩  إفادة

  ٤٥٥  أفَاضل

  ٤٥٥  أفاكل

  ٤١٣  أفْحج

  ٢٤٥  أفْذاذ

  ٢٣٩، ٥١  أفراس

  ٤٥٥، ٤١  أفْضل

، ٣٩٨،   )٢ (٤٤،   )٢ (٤٣  أفعى
٤٠٥  

٢ (١٤، ٥  أُف(  

  ٤٩٤  إفَّان

  ٤٥٥، ٣٩٢، )٢ (٦٧  أفكل

٤٢٦  أفْلَت  

  ٤٤٣، ٣٠٨، ٢٤١، ٥١  لُسأفْ

  ٤٢٦  أفْلَط

  ٢٤٥  أفْنان

  ٤٦٧  أفْواه

  ٤٢  أُفَيضل

  ٣٠٨  أُفَيلس

  ٢٩٠  أقاطيع

٤٦٨  أقَام  

  )٢(-٤٧١، ٣٩١، ٢٠٧  إقامة

  ٢٨٣  أقَاوِيل

  ٢٤٨  أقْبِية

  ٤١٠، ٢٢١  اقْتدار

رد٣٨٣، ٢٢١  اقْت  
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  ٤٢٠  اقْتل

  ٢٤٧  أقْدحة

٥٠٠  أقَر  

تر٤٩٩  أقْر  

  ٤٩٩  اقْرِرنَ

  ٢٤٣  أقْرط

رع٣٨٤  اقْش  

  ٤٥٧، ٢٢٠  أقْصى

 ١٨ اقْصدنهما

  ٣٨٧  اقْعنسس

  ٢٤٣  أقْفُل

  ٢٤٧، ٢٢٢  أقْفية

  ٢٤٦  أقْماط

  ٢٤٧  أقنة

  ٢٨٣  أقْوال

  ٤٥٥  أكابِر

  ٢٩٠  أكارع

  )٢ (٥١، ٥٠  أكَالب

  ٤١٧  أكْباد

  ٤٥٥، ٤٦  أكْبر

  ٦٧  أكتب

  ٤٢٠  اكْتب

  ٢٢١  كْرامإ

م٤٩٨، ٣٩٤، )٢ (٢٨٣، ٢٢١  أكْر  

  ٤١٣  أكْرمتكس

  ٤٨٨، ٤١٤  أكْرمتكش

  ٤٤٦، ٢٢١أكِْسية           

٢٤١  أكُف  

٤٢٧  أكَّد  

  ٤٠١  أكْل

  ٦٧، ٥١، ٥٠، ٤٤  أكْلُب

  ٣٤٦  أكْمؤ

  ٢٤٣  أكَمة

  ٢٤٨، ٤١، ٣٩  أكْمر

و٣٤٦  أكْم  

  ٢٠٥  أكولَة

  )٢ (٤٥٥، ٤٥٢  أكْيس

  ٢٩٩  أُكَيل

  ٥١  أُكَيلب

  ٣٧٢  إىل

             ٢٨١ أالَد  

  ١٧١ إالهة            

  ١٧١اإلالهة           

  ٦٨ألْبب              

  ٤٩٣  التقَطه

  ٤٩١، ٤٨٢  الْطَجع
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  ٢٤٥  ألْف

 ق٤٠٥، ٤٠٢، ٣٩٩  أل  

  ٤٤١  أَلَل

  ٥٠٤  أَللَ

  ٢٨٩، ٢٨١  أَلَندد

  ٤٧٨  ألْوى

  ٢٣١  اتألَو

  ٢٢٦  ألَوان

٣٩  انألْي  

ك٢ (٧  إِلَي(  

د٢٨٩  أُلَي  

ي٤٧٨  أُل  

  ٣٠٦  أُلَيا

  ٣٠٦  أُلَياء

  ٣٠٥  أمام

كام٧  أم  

  ٤٠٧، ٤٠١  أمان

  ٤٦٣  امتازوا

، )٢ (٤١٨،  ٤١٦،  ٢٠٦،  ٦٨  امرؤ
٤١٩  

  ٣٢٧، ٣٢٦  امرؤ القيس

  ٤١٨، ٤١٦، ٢٠٦امرأة             

٣٢٦  امرِئي  

ر٥٠٨  اُم  

  ٧٧، ٧٣  أمس

  ٤٢٠  امشوا

  ٤١٦  امضِ

  ٤٢٠  امضوا

  ٤٢٥  أمغرت

لَيت٤٨٩  أم  

٤١٢، ٤١١  أُم  

٤٤٤، ٤٤٣  أَم  

  ٤١٢، ٤١١  أُمات

  ٤٠٣  إمر

  ٤٠٣  إمرة

  ٤٢٥  أُمسِ

  ٤٠٣  إِمع

  ٤٠٣  إِمعة

  ٤١٢، ٤١١  أُمهات

  ٤١٢، ٤١١  أُمهة

ن٤٦٢  أَم  

٢٤٦  واتأم  

  ٤٤٠  أمواه

وِي٣٢١  أُم  

وِي٣٣٥  أَم  

ني٢ (٤  أم(  
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  ٣٣٥، ٣٢١  أمية

  ٣٠٥  أُميمة

  ٤٣٩  أنؤر

  ٢٤٨  إناء

  ٤٤٠  أناة

  ٢٩١  أناسني

٤٨٩، ٢٧٦  أناسي  

 ٥١ أناعم

  ٣٣٣  أنبار

بارِي٣٣٣  أن  

  ٢٤٢  أنبب

  ٢٤٢  أُنبوب

٤١٠  أنت  

  ٣٠٨، ٢٤٧  أنجِدة

  ٤١٦  انجلِ

  ٤١٦  انجلى

  ٤١٦  انجِالء

، ٢٩١، ٢٩٠، )٢ (٢٧٦، ٢٠٦إنسان                        
٢ (٤٨٩، ٣٠٨(  

  ٢٠٦  إنسانة          

  ٣٣٣  أنصار

ارِيص٣٣٣  أن  

  ٢٧٠  أنصباء

  ٢٤٦  أنضاء

  ٢٤٧  أنِضة

، ٤١٦،  ٢٢١،  ٦٩ ،  )٢ (٦٦  انطلق
٤٢٠  

  ٤١٦، ٤١٠، ٣٩٨، ٢٢١  انطالق

  ٥١  نعامأ

  ٢٤٣  أنعم

  ٤٢٥  أنغرت

  ٤١٦  انفُذ

  ٤٢١  انقاد

  ٦٩  إنقَحل

  ٣٩٤  انقطاع

قَطَع٣٩٤  ان  

  ٤٤٧  انقياد

ركَس٣٨٣  ان  

  ٥١١، ٣٣٣، ٢٤٦  أنمار

مارِي٣٣٣  أن  

  ٤٤٤  أنَّ

  ٤٨٧، ٣٧٤  إنَّ

  ٣٦٧  أنى

  ٢٩٨  أنياب

  ٣٠٨  أُنيجِدة

  ٣٠٨، ٢٩١، ٢٩٠  أُنيسان
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  ٥١  نيعامأُ

خيب٣٨٣  اه  

  ٢١٧  إهجِيرى

  ٢١٧  إهجِرياء

  ٤١٢  أهرق

  ٢٤٦  أهضاب

  ٢٧٥، ٢٣٣  أهل

  ٢٣٦، ٢٣٣  أهالت

لُأه١٢  م  

  ٤٦٩  أهوى

  ٢٧٠  أهوِناء

  ٤٥٢  أهيم

١٥  أو  

  ٤٣٢، ٤٣١  أوائل

  ٤٤٣، ٤٤٢، ٢٩٨  أوادم

  ٤٣٩، ٤٣٧  أواصل

  ٤٣٩، ٤٣٧  األواقي

ب٤٤٣  أَو  

نم٤٨١  اُوت  

  ٤٠٢  أوتكى

رث٤٤١  أُو  

  ٢٤٥، ٢٤١  أوجه

  ٢٤٦  أوداء

  ٢٤٥  أوصاف

  ٢٤٥  أوعار

  ٢٤٤  أوعال

دع٤٩٦  أو  

  ٢٤٥  أوغاد

  ٢٤٥  أوقات

  ٢٤٥  أوقاف

  ٢٤٥  أوكار

  ٤٣٧  اُول

  )٢(-٤٣٧،   ٣٠٦، ٤٧  أُولَى

  ٣٠٦  أُوالء

  ٣٤٧، ٣١٨  أُوالت

  ٤١٣  أواللك

  ٣٤٧  هأُوال

 ٤٠٥، ٤٠٢، ٣٩٩ أولَق

 ٢٧٠ أولياء

يل٣١٨  أُو  

م٤٤٤  أَو  

  ٤٤٣  أَونّ

  ٢٤٥  أوهام

  ٤٦٦  أُوو

  ٤٦٦  أُوة

  )٢ (٤٣٧، ٤٣١  أول
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 ٥، )٢ (١ أوه

  ٤٤٢، ٢٩٨  أُويدم

  ٤٣٧  أُويصل

  ٤٣٧  أُويق

  ٢٨٣  أَيامن

  ٢٨٣  أيامنون

  ٤٨١  ايتزر

  ٤٨١  ايتسر

  ٤٨١  ايتصل

  ٤٤١  إيثار

  ٢١٢  إيجلَّى

  ٤٠٥، ٣٩٩  أيدع

  ٤٤٤  األيدي

٤٦٨، )٣ (٤٦٦  أَيِس  

  ٤٨٩  إيسان

  ٣٩٩، ٣٩٢  أيطَل

  ٤٤١  أَيلّ

٤٩١  أمي  

٤١٩  أمي  

 ٤٢١، ٤١٩  امي  

  ٢٩٧  أيِمة

  ٤١٩، ٢٤٢  أيمن

نم٤٢١، ٤١٩، ٤١٦، ٣٧٤  اي  

يم٣١٩  أي  

ن٤٩١  أي  

ن٤٤٣  أي  

٤٤٤  أيِن  

ه٣  إِي  

  ٣٣٨  أيهاً

  ٧  أيهاة

  ٧  أيهاء

  ٧  أيهات

  ٧  أيهاك

  ٧  أيهان

  ٧  أيهاه

  ٤٦٠  أيوم

  ٤٢٣  أُيل

  ٣١٩، ٢٧٥  أيم

يم٣١٩  أي  

  -ب -          

  ٤٨٨  بِئر

  ٣٦٨  با

  ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٢٩  بائع

، ٢٩٦، ٢٤٧، )٢ (٢٤٤، ٢٤١  باب
٣٦١،  ٣٥٨،  ٣٤٤،  ٢٩٨ ،
٤٦٢، ٣٩٨  
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  ٣٦٢  باخل

  ٢١٤  بادوىل

٢٥٧  بار  

  ٢٥٧  باز

  ٢٤٩  بازِل

  ٣٦٢، ٢٩٠  باطل

اع٤٦١، ٤٣٠، ٣٩٨، ٣٥٧  ب  

  ٤٦٥  باعة

  ٣٠٥  باقالء

  ٤٦٨، ٤٢٨  بايع

  ٣٦٠  بايعته

  ٢٥٢، ٢٤٨  بتات

  ٣٣٤  بتات

يت٣٣٤  ب  

  ٧٠  بتع

  ٧١  بتعاء

يلج٣١٩  ب  

  ٣١٩  ةبجِيلَ

رانِيح٣٣٥  ب  

  ٣٣٥  البحرين

  ٣١١، ٥٠  بخايتّ

يتخ٣١١  ب  

  ٤٩٤  بخر

  ٢٦٨  بخالء

  ٣٦٩  بِخري

  ٢٦٨  خبيل

  ٢٦٥  بدرة

  ٢٤٩، ٢٣٨  بدن

  ٢٤٩  بدنة

  ٢١١  بذُرى

  ٣٨٠  برِئ

  ٢٧٨  براثن

  ٢١٤  براساء

  ٢٩٤، ٢٧٤، ٤٩  براكَاء

  ٢٦٣  بِرام

  ٣٠٢  براهم

  ٣٠٢  براهمة

  ٣٠٢  البراهي

  ٣٠٢  براهيم

، ٣٩٣،  ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٢٧٨  برثُن
٤٤٤  

  ٣٨٦  برجد

  ٢١٢  برحايا

  ٤٥٢  برد

  ٢٠٩  بردى

  ٢٩٥، ٢١٣  بردرايا
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يدر٣٣٦  ب  

ر٢٥٧، ٢٤٥  ب  

  )٢ (٢٥٧، ٢٣٩  بررة

  ٣٢٤، ٢٨٣  برق نحره

  ٣٨٦  برقُع

يقر٣٢٤  ب  

ر٢٦٦، ٢٤٦  كَةب  

  ٢٦٦  بِركان

  ٢٦٣، ٢٥٤  برمة

  ٤٠٥، ٣٠٥، ٢١٦  برناساء

  ٢١٦  برنساء

نِير٣٣٦  ب  

  ٢٩٥  بريدر

  ٢١٥  برِيساء

  ٢٩٤  بريكاء

  ٣٠٥  برينِساء

  ٣٠٥  برينِسة

  ٣٠٢  بريه

  ٣٠٢  بريهيم

  ٢٩٤  بريكاء

  ٢٥٧  بزاة

  ٣٣٤  بزاز

  ٢٤٩  بزل

ب١٥  س  

  ٤٩٤  البِسكل

  ٤٢٥  بِشِ

  ٢٠٨  بشرى

كش٢٠٩  ب  

  ٢٠٩  بشكَى

  ٣٣٥  بصرة

رِي٣٣٥  بِص  

  ٧٠  بصع

  ٧١  بصعاء

  ٣٠٣  بِضع

  ٣٠٣  بضيع

  ٣٧٧، ٢٦٧، ٢٦١، ٤٢  بطَل

  ٢٦٧  بطْن

  ٢٦٧  بطْنان

٣٩٦، ٣٧٤  بِع  

دع٣٥١  ب  

  ٢١٦  بعكُوكاء

كعلب٣٠٧،  ٢٩٤،  ١٨٠،  ٨٣،  ٥٦  ب ،
٣٢٤  

كِّيلَبع٣٢٥  ب  

يلع٣٢٤  ب  

كِّيب يلع٣٢٤  ب  
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  ٢٨٧  بعيد 

كيلَبع٣٠٧، ٢٩٤، ٢٩١  ب  

  ٣٦١  بغى

  ٢٢١  البغام

  ٣٠٣  بقَر

  ٦٦  بقَّم

يق٣٤٤  ب  

  ٣٠٣  بقَري

  ٤٦٢  بكَى

  ٣٦٤  بِكافر

، ٣٢٦،  ٣٢٥،  ٢٣٢،  ١٦٧  بكر
٣٤٤  

كْري٣٢٦، ٣٢٥  ب  

كِّي٣٢٤  ب  

  ٣٠٠  بل

  ٣٦٧، ٢٢٥  بلى

  ٢٠٧  بلدة

  ٣٧٩  بِلز

لْه١٤، )٢ (١٠، ٨  ب  

  ٢٧٥  بلَهنِية

  ٢٢٥  بلَيان

  ٤٢٨، ٣٤٣  بِناء

  ٢٨٣  بنات 

  ٤٦٧  بنام

  ٤٦٧  بنان

، ٣٢٩،  ٣٠٤،  ٣٠٠،  ٦٤،  ٦٣  بِنت
٤١٨، ٤١٧، ٣٤٦، )٢(-٣٣٠  

يت٣٢٩  بِن  

  ٦٤  بندار

  ٤٢٨  بناء

  ٤٢٨  بناءة

  ٤١٧، ٢٩٠  بنون

  ٤١٨، ٤١٧  البنوة

وِين٤١٧، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٨  ب  

وِي٣٣٠  بِن  

ين٣٠٤، ٣٠٠  ب  

  ٣٠٠  بنية

ه٣٤٠  ب  

٣٤٠  بِه  

  ٣٩٦  بهرام

رانِيه٤٩١  ب  

  ٣٨٤  بهكَنة

  ٢٥٣  بهم

  ٢٥٣، ٢٠٨  بهمى

  ٢١١  بهماة

  ٢٥٣، ٢٠٧  بهمة
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وب٤٧٦  ه  

وه٤٧٦  ب  

  ٤٧٤  بوع

  ٢٩٦  بويب

  ٢٩٧  بويضة

يِعو٤٥٩، ٤٥١  ب  

  ٣٠٥  بويقالء

  ٣٠٥  بويقلَة

  ٤٥٢  بياض

  ٤٦١، ٥٩  بيان

  ٣٩٩، ٢٤١  بيت

  ٤٨٨  بِري

  ٤٧٣، ٤٥٢، )٢ (٢٤٩  بِيض

  ٤٥٢  بيضاء

  ٢٩٧، ٢٣٦، ٢٣٢  بيضة

طَري٤٠٠، ٣٩٤، ٣٨٣، ٨٣  ب  

  )٣ (٤٧٠، ٤٦١  بيع

  ٣٥٩  بياع

ني٤٦٨، ٣٩٥  ب  

  - ت -          

ؤ١٥  ت  

  ١٥  تأْ

  ٣٢٤  تأبط شراً

يط٣٢٤  تأب  

  ٣٧٢، ٣٦٨، ٣٠٧، ٣٠٦  تا

  ٤٨٧  تابوت

  ٤٨٧  تابوه

  ٢٦٦  تاج

  ٢٣٢  تارة

نايب٤٢٨  ت  

  ٦٦  تبَشر

  ٣٩٥  تبيِنة

نيب٥٠٧  ت  

  ٣٩٥  تبيِني

  ٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٢  تابعت

ع٥٠٦  تتب  

  ٥٠٧  تتبين

  ٥٠٥  تتجلّى

  ٥٠٦  تتذَكَّر

  ٢٠٩  تترى

  ٤١٠، )٢ (٣٩٣، ٥١  تتفُل

  ٧٢  تتل

  ٤٩٢  تجاه

  ٥١  تجوال

  ٤٧٠  تحِسب

  )٢(-٤٧٠  ،٤١٠، ٨٣  تحلئ
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  ٤٣٩  التحول

  ٨٣  تحيلئ

  ٢٨٠  تخاريج

  )٢ (٤٨١  تخذ

  ٤٨١  تخذَ

  ٢٨٥، )٢ (٢٥٥، ٢٣٨  تخم

  ٢٥٥، ٢٣٨  تخمة          

  ٢٨٩  تخرييج

  ٤٩  تدارك

  ٤٥١  تداعينا

  ٤٩  تدان

  )٢(-٤١٠، ٣٨٤، ٣٨٣  تدحرج

  ٤١٠  تدرأ

عرد٤٠٣  ت  

  ٢٢٢  تذكار

  ٤٩٢، ٤٢٧  تراث

  ٤٩٦  ترب

  ٤٩٢  تربوت

  ٤٧٠، ٨٣  ترتَب

  ٤١٠  الترداد

  ٤١٠  يدالترد

  ٣٣٦  ترك

  ٢١٦  تركُضاء

يكر٣٣٦، ٢٧٦  ت  

نيمر٢٨  ت  

  ٤١١  ترنموت

  ٨٣  تريتب

  ٢٠٧  تزكية

  ٥٠٦  تستري

كَّنس٤٠٣  ت  

  ١٥  تشؤ

  ١٥  تشأ

  ٤٩٠  التصدية

بارض٣٨٣  ت  

رِبض٤١٠  ت  

  ٥١  تطواف

  ٤٨٩  تظَنيت

  ١٢  تعالَ

  ١٢  تعالَوا

  ١٢  تعالَي

  ١٢  تعالَيا

نالَيع١٢  ت  

  ٤٢٨  تعاونَ

  ٣٢٧  تعبشم

  ٢٢٢  التعداء

  )٢(-٤١٠ ، ٣٨٣، ٦٦  تعلّم
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  ٤٧٠  تعلم

  ٤٣٩  التعوذ

  ٤٥١  تغازينا

  )٢ (٤١٠، ٣٩٨  تغافل

  )٢ (٣١٦  تغلب

لَبِيغ٣١٦  ت  

  ٣٢٧  تقَعيس

  ٤٠٠  تقَلْسى

  ٤٥٧ ،٤٥٦  تقوى

  ٢٧٠، ٢٦٩  تقَواء

قي٢٧٠، ٢٦٩  ت  

كاد٣٨١  ت  

كود٣٨١  ت  

  ٤٩٣  تلَعثم

  ٤٩٣  تلَعذَم

يتلَع٤٩٠  ت  

لْك٤١٣  ت  

  ٢٨٠  تماثيل

  ٤٠٣  تمدرع

  ٣٣٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٠٦  تمر

  ٣٣٣، )٢ (٣١٨  تمرات

  ٣٣٦، ٢٨٤، ٢٠٦  تمرة

رِيم٣٣٣، ٣١٨  ت  

رِيم٣١٨  ت  

مكَنت٤٠٣  س  

  ٤٠٣، ٣٨٤  تمندلَ

  ٢٩١  تمرية

  ٤٠٣، ٣٨٤  تندلَ

  ٢٠٧  تنزِية

  ٤١٠، ٦٧، ٥١  تنضب

  ٢٠٧  تنمية

  ٣٣٦، ٤٩  تهام

  ٨٣  تهِبط

  ٢٨٥  تهم

  ٨٣  تهيبِط

  ٤٦١  توأم

  ٤٥٤  توانى

  ٤٩  التواين

  ٤٥٤  توانِية

هج٤٩٨  تو  

  ٤٩٨  توجه

سو٨٣  طت  

  ٨٣  تويِسط

  ٢٦٦  تيجان

دي٣  ت  

  ٣  تيدخ
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  ٣٢٧  تيم الالّت

يلمي٣٢٧  ت  

  ٣٠٧، ٣٠٦  تيا

  ٣٠٦  تيان

  - ث -          

  ٣٦٨  ثَا

  ١٨٢  ثالث

  ١٨٢  ثان

  ٤٦٤  ثاية

  ٣٢٨  ثُبة

وِي٣٢٨  ثُب  

٣٢٨  ثُبِي  

  ٢٢٢  ثَرى

  ٢٢٢  الثَّراء

د٤٨٤  ثَر  

  ٤٨٩، ٤٢٧  الثّعالب

  ٤٨٩، ٤٢٧  الثّعايل

  )٢ (٧١  ثُعل

  ٢٢١  الثُّغاء

ي٣٢١  ثَقَف  

  ٣٢١  ثَقيف

  ٤٧، )٢ (٤٥، ٣٧  ثُالث

  ١٧٤  ثالمثئة

  ٢٩٥  ثالثون

١٨٧  ثَلْثَن  

  ٢٩٥  ثُلَيثون

  ٢٧٧  ثمار

  ٥٥، ٤٩  ثَمان

  ٢٧٧  ثَمر

٤٩٤، ٣٥١  ثُم  

ت٣٤٨  ثَم  

ه٣٥١  ثُم  

  ٢٥٠، ٢٤٩  ثىن

٤٥  اءثُن  

  ٢٢٨  ثناء

  ٤٢٨، )٢ (٢٢٨  ثنايان

  ٤٩٢، ٤١٨، ٣٢٩  ثنتان

يتن٣٢٩  ث  

وِي٤١٨، ٣٢٩، ٣١٨  ثَن  

وِين٣٣٠  ث  

  ٢٤٩  ثُني

  ٢٥٠  ثنية

  ٣٤٤، ٢٤٤، ٢٤١  ثَوب

  ٤٤٩، ٢٥٠  ثَور

  ٤٩٤  ثُوم

  ٤٤٩  ثيرة
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  ٢٥٠  ثيرة

  - ج -          

  ١٥  جِئْ

  ٣٨٦  جؤذَر

  ٤٢٩، ٢٤٧  جائز

  ٤٣٠، ٢٥٩  جائزة         

  ٤٧٨  جائع

  ٢٧١  جابِر

  ٢٦٦  جار

اس٥٠٣  ج  

  ٢٩٧  جاه

اه١٥  ج  

  ٢٤٦  جاهل

راو٤٤٧  ج  

  ٢٨٤، ٢٠٦  جبء

  ٢٨٤، ٢٠٦  جبأَة

  ٢٦٠، ٢٢٤  جِبال

  ٢٦٩، ٢٤٦  جبان

  ٢٧٣  جبانة

  ٦٣  جِبت

  ٤١١  جبروت

  ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٤٣  جبل

  ٢٨٧  جبيل

  ٤٩٤  جثْوة

  ٢٠٧  جحاجِحة

  ٢٠٧  جحاجِيح

  ٢٧٨  جحادب

  ٢٧٨  جحدب

  ٣٨٨، ٣١٦  جحمرِش

  ٣٩٢، ٣٩٠  جحنفَل

  ٤٠٨  جخادب

  ٢١٨  جخادبى

  ٢١٨  جخادباء

  )٢ (٣٨٦، ٣٨٥  جخدُب

  ٢٩٥  جِداران

  ٤٢٦  جدث

  ٥٠٢  جدد

  ٥٠٢، ٣٨٦، ٢٥٤  جدد

د٣٤٤، ٢٤٥  ج  

  ٥٠٢  جدة

  ٤٢٦  جدف

  ٤٢  جدِل

  ٤٥٩، ٣٩٠  جدول

  ٥٠٢  جديد

  ٢٩٥  جديران

  ٤٥٩  جديوِل



 

607 
 

  ٤٥٩  جديل

٢٦٧  ذَعج  

  ٢٦٧  جذْعان

يذَم٣٢٠  ج  

  ٤٩٤  جذْوة

  ٣٢٠  جذمية

  ٢٧٤  جرائض

  ٤٠٨  جرافش

  ٢٥٧، ٢٢٧، ٢٠٩، ٣٨  جرحى

  ٣٨٩  جِردحل

  ٢٤٧  جرذ

  ٢٤٧  جِرذان

ر٢٠٦  ج  

  ٢٠٦  جرة

  ٣٨٦، )٢ (٣٨٥  جرشَع

  ٤٠٨  جرنفَش

  ٤٤٦  جرو

  ٢٣٥، ٢٣٤  جِرِوات

  ٢٣٤  جِروة

٢٦٨،  ٢٦١،  ٢٥٧،  ٢٠٥  ريحج ،
٢٦٩  

  ٢٧٣، ٢٦١  جرحية

ير٤٤٦  ج  

  ٢٧٣  جزائر

  ٢٤٧  جِزة

  ٢٧٣  جزور

  ٥٠٣  جسس

  ٢٨٧  جسيم

  ٧٥، ٧١  جشم

  ٤٩١  جضد

  ٢٨٢، ٢٧٨  جعافر

  ٢٨٢  جعافري

  ٢٠٨  جعبى

  ٤٨٨  جعسوس

  ٤٨٨  جعشوش

، ٣٨٤،  ٣٤٣،  ٢٧٨،  ٢٣٢  جعفَر
٤٤٤، ٣٩٤  

ْفَرع٣٤٣  ج  

  )٢ (٢٣٣  جفْنة

  ٢٣٩، ٢٣٣  جفَنات

٦٦  جِق  

  ٢٧٣  جاللَة

  ٢٦٨  جلَباء

  ٣٩١  جِلْباب

بلْب٥٠٤، )٣ (٣٩٥، ٣٩١  ج  

  ٢٦٤، ٢٦١، ٢٤٦، ٢٤٣  جِلْف
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  ٢٣٢  جِلْفَة

  ٣٧٩  جِلن بِلن

  ٢١٨  جلَندى

  ٢١٨  جلَنداء

، )٢ (٢٩٥،  )٢ (٢٩٤،  ٢٧٤  جلُوالء
٣٣٥  

يلُول٣٣٥  ج  

يبج٢٦٨  ل  

  ٢٩٤  جلَيالء

  ٣٢٢  جليلَة

ييلل٣٢٢  ج  

  ٢٩٤  جلَيالء

  ٢٦٣  جِماد

  ٢٨٢، ٢٦٠، ٢٢٢  جِمال

  ٢٨٢  جِماالت

  ٢٨٢  جِماالن

  ٧١  جمح

  ٢٦٣  جمد

زم٢٠٩  ج  

  ٣١٨، ٣١١، ٢٠٩  جمزى

زِيم٣١١  ج  

  ٢٥٤، ) ٢ (٧٠  جمع

  )٢ (٧١  جمعاء

  ٢٥٤  جمعة

، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، )٢( ٢٣٣  جمل
٤٤٤  

  ٢٥٥  جمل

  ٢٦٧، ٢٦٠، ٢٤٤، ٢٢٢  جمل

  ٢٣٣  جمالت

  ٢٦٧  جمالن

انِيم٣٣٦  ج  

  ٢٦٧  جميل

  ٧٦، ٥٢  جناح

  ٣٨٨، ٨٣  جنادل

  ٣٧٩، ٢٣٨  جنب

بن٣٨١  ج  

  ٤٠٧  جِنجان

  ٢٦٤  جند

  ٣٩٠، ٣٨٨، ٣١٦  جندل

  ٢٠٨  جنفَى

  ٢١٥، ٢٠٩  جنفَاء

٢٣٢  ةجن  

  ٤٩٣  جنت

  ٢٦٤  جنود

  ٨٣  جنيدل

  ٢٤٢  جنِني
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  ٤٩٨، ٤٩٧  جِهة

نِيه٣٢٠  ج  

روه٤٠٠  ج  

  ٣٢٠  جهينة

  ٢١٩  جوى

  ٤٥٠  جِواء

  ٢٧١  جوابِر

  ٢٦٣، ٧٦  جواد

 ٧٩،    ٥٥،  )٢ (٥٣،  )٣ (٥٢  جوار
)٣٠٨، )٣  

  ٤٤٧  جِوار

  ٢٧٨، ٢٧١  جواهر

ُتو١٥  ج  

  ٦١، ٦٠  جور

  ٢٥٤  جوز

  ٢٨٤  جوز

  ٢٨٤، ٢٥٤، ٢٣٦، ٢٣٢  جوزة

  ٤٦٤  جوالن

  ٣٩٤، ٢٧٨، ٢٧١  جوهر

و٤٥٠  ج  

  ٤٧٨  جوع

وِي٢١٩  ج  

  ٣٠٨  جويريات

  ٢٩٧  جويه

  ٤٦١، ٦٣  جيأَل

  ٤٣٣، ٤٣٢  جيائد

  ٤٣٣، ٢٦٣  جِياد

  ٤٦٦  اجلَيد

  ٢٦٦  جِريان

  ٤٦١، ٦٣  جيل

  ٤٣٣، ٤٣٢  جيد

  ٤٧٨  جيع

  - ح -          

  ٤٣١، ٣٠١، ٢٧١، ٢٥٧، ٣٧  حائض

  ٢٦٦  حائط

  ٣٣٤  حائك

  ٤٥٠، ٤٤٨، ٢٧٢  حاجة

اج٢٤٩  ح  

  ٢٦٨  حاجِز

  ٣٩٦  احلَادي

  ٢٥٧  حاذر

اك٤٥٥  ح  

  ٤٤٧  حالَ

  ٣٠١  حامد

  ٦٩  حاميم

  ٢٧٤  حبائر
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، )٢(-٢٧٤،   ٢٢٥،   ٢٠٩  حبارى
٣٠٥،  ٢٩٦،  ٢٩٥،  ٢٧٥ ،
٣١٣، ٣١١  

  ٢٧٤  حبارى

بارِي٣١٣، ٣١١  ح  

  ٢٨٢  احلَباطي

  ٢٧٤  حبالَى

  ٢٧٤  احلَبايل

  ٢٨٢  حبانِط

ب٥٠٣  ح  

ب٥٠١، ٣٩٤  ح  

  ٥٠٣  حببة

  ٣٧٩  حبِرة

  ٣١٣  حبركى

يكرب٣١٣  ح  

  ٤٠٤، ٢٧٥  حبِط

 ٤٠٤ احلَبط

  ٣٧٩  حبك

  ٣٧٩  حبِك

، ٢٢٥،  ٢٠٨،  ٢٠٤،  ٦٠،  ٣٧  حبلى
٣٠١،  ٢٩٠،  ٢٧٤،  ٢٣٠ ،
٣٣٠، ٣١٨، ٣١٣، )٢ (٣١٢ ،
٣٩٨، ٣٥٥، ٣٣٥  

  ٤٠  احلَبالن

الوِيب٣١٣، ٣١٢  ح  

بلَوِي٣١٢، ٣٨  ح  

  ٢٣١  حبلَيات

يلب٣٣٥  ح  

يلب٣١٢  ح  

  ٤٠٨  حبنطَأ

  ٢٨٢، ٢٧٥  حبنطَى

  ٢٩٦  حبيرى

  ٢٩١، ٢٩٠  حبيلى

  ٣٠١  حبيلَة

  ٢٩٦  حبير

يبةح٣٠٥  ر  

  ٣٦٧  حتى

  ٢١٠  حثِّيثى

  ٢٢٢  حجى

  ٢٥٢، ٢٤٨  حِجاج

  ٢٠٧  حجارة

  ٢٥٢، ٢٤٨  حجج

ج٢٤٩  ح  

  ٢٥٥  حجج

  ٣٧٢  احلَجاج

  ٢٥٥  حجة

  ٦٨  حجر
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  ٢٦٨  حجزان

  ٢٧٧  حجل

  ٢٧٧، ٢١٠  حجلَى

  ٢١٠  حجلَة

  ٢٥٦  حدأَة

  ٢٨٣  حدائد

  ٢٨٣  حدائدات

  ٣٩١  حدرد

  ٢٩٠  حديث

  ٣٩٠  حذا 

  ٢٢٢  احلذاء

  )٢ (٧٦  حذامِ

  ٣٧٧، ٢٥٧  حذر

  ٢١١  حذُرى

  ٤٠٠، )٢ (٢٧٥، ٣٨  حذْرِية

  ٣٩٠  حذْو

  ٣٢٩، ٣٢٨، ٢٩٩، ٢٣٦  حر

  )٢ (٣٢٣  حراء

  ٢٢١حرار            

  ٢٣٦  حران

  ٣٠٤، ٦٣  حرب

  ٢١٨  حرباء

يحر٣٢٩  ح  

يحر٣٢٩، ٣٢٨  ح  

ر٢٤٦  ح  

ر١٥  ح  

  ٢٧٤  حرة

  ٣٣٥، ٢١٥  حروراء

ورِير٣٣٥  ح  

  ٦٢  حريب

  ٢٩٩  حريح

رِي٣٢٨  ح  

  ٢٧٤  حزائب

  ٢٧٤  حزاىب

  )٢ (٢٧٤  حزابِية

  ٢٨١  حزابني

  ٢٤٤  حزب

  )٣ (٤٥٨  حزوى

  ٢٨٩  حزيبني

  ١١٢  حسبك

  )٢ (٤٠٧، ٥٩  حسان

  ٢٥٨  حسل

  ٢٥٨  حسلَة

  ٤٩٧ ،٤٩٦  حشة

  ٢٢٠  حصا

  ٢٢٠  حصاة
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ص٢٦٥، ٢٦٤  ح  

  ٢٦٤  حصوص

  ٣٢٤، ٥٦  حضرموت

يمرض٣٢٥  ح  

رِيض٣٢٤  ح  

  ٢١٥  حضورى

  ٤٠٦، ٤٠٥  حطَائط

  ٣٧٩، ٣٨  حطَم

  ٤١٤، ٤٠٩  حظلَت

  ١٥  حلْ

  ٢٥٦  حلى

  ٧٦  حالقِ

  ٣٩٨  حلبالب

  )٢ (٣٩٥  حلْتيت

  ٣٧٩  حلج بِلج

  ٥٠٨  حلَّ

  ٣٨٦  حلَل

لَلْت٥٠٨، ٤٩٩  ح  

  ٣٧٩، ٢٦٤، ٢٦١  حلْو

  ٤٥٨  حلْوى

  ٣٩٠، ٢٠٥  حلُوبة

  ٢٣٢  حلْوة

  ٢٥٦  حلْية

  ٢٣٦  حم

  ٢٢٥  حمى

  ٢٧٢  حمائل

ماد٧٦  ح  

  ٢٥١، ٢٤٢  حمار

  ٣١٨، ٣٠١، ٥٨  حمدان

  ٦٩  حمدون

  ٢٥١  حمر

  ٤٥٢، ٢٥٣، ٢٤٨، ٧١  حمر

، ٨٣ ،٧١،  ٤١،  ٤٠،  ٣٧  حمراء
٢٤٨،    ٢٣٠،  ٢١٣،  ٢٠٤  ،
٢(-٢٩١،   ٢٩٠،   ٢٧٨( ،
٤٢٨،  ٤٠٦،  ٤٠٥،  ٢٩٣ ،
٤٥٢  

  ٢٢٩، ٢٢٧  محراءان

  ٢٢٧  محراوان

  ٢٣٠  محراوون

  ٢٢٩، ٢٢٧  محرايان

  ٣٤٦  حمزة

  ٤٦٧  حمظَل

  ٢٥٨  حمقى

  ٢٦٤  حمل

  ٣٠١  حماد

  ٤٠٨  حماض
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  ٢٣٦  حموان

  ٢٢٥  حموان

  ٢٦٤  حمول

  ٢٧٢  حمولة

  ٤١٨  حموة

  ٤١٨  حميت

  ٣٠١  حميد

  ٢٩٤، ٢٩١، ٢٩٠  حمرياء

  ٢١٢  حندقُوقى

  ٣٨٩  حنزقْر

  ٣٩٣  حنطَأْو

، ٤١٤،  ٤١٠،  ٤٠٩،  ٣٨٩  حنظَل
٤٦٧  

  ٢٩٣  حنظلة

يفن٣١٩  ح  

  ٤٩١، ٥٩  حناء

  ٤٩١، ٥٩  حنان

  ٢٩٤  حنيظلة

  ٣١٩  حنيفة

  ٤٦٣  احلَوى

  ٢٧٢  حوائج

  ٢٧١  حوائض

  ٢٦٨  حوار

وارِي٥٠  ح  

يوال٥٠  ح  

  ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٦١  حوت

  ٤٥٠، ٤٤٨  حوج

  ٢٦٨  حوران

  ٢١٧  حوصلى

  ٤٤٨، ٢٦٤  حوض

  ٤٠٠، ٣٨٣  حوقَلَ

  ٥٠٤، ٤٦٦، ٤٦٥  حوكَة

  ٤٦٢  احلَول

  ٤٦٢  حوِلَ

  )٢ (٤٤٧  حول

  ٢٧٦، ٢١٣  حواليا

و٤٦٣  ح  

  ٢١٨  حواء

  ٤٦٣، )٢ (٤٠٦، ٧٧  حواء

  ٤٦٣  حووان

وِي٤٦٣  ح  

  ٤٦٣  احلَيا

  ٢٢٧  حياء

  ٢٢٧  حياءان

  ٣٧١، ٣٤٦  احلَياة

  ٤٤٨، ٤٤٦  حياض
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  ٢٢٧  حياوان

  ٢٦٦  حيتان

  ٣٢٥  حيثُما

يثي٣٢٥  ح  

  ٥٠٤  حيد

  ٤٦٦، ٢٠٩  حيدى

  ٢٨٩، ٢٨١  حيزبون

  ٢٦٦  حيطان

  ٤٥٥  حيكَى

  ٤٦١، ٤٥٠، ٤٤٨  حيل

  ٤٥٠، ٤٤٨  حيلَة

لَههي٤٨٦  ح  

  ٣٥٩  حيوان

  ٤٦٠، ٤٥٨  حيوة

وِيي٣٢٢  ح  

وِيي٣١٧  ح  

ي٣٣١، ٣٣٠، ٣١٧، ٣٠١  ح  

يِي٥٠٥  ح  

  ٤٦٣  حييان

  ٣٦٨  حيان

  ٤٥١  حيض

  ٣٢٢  حيية

  ٣٠١  حييض

  ٣  حيهلْ

يي٣٠١  ح  

 ٣٢٢ حيية

  - خ -          

  ٤٤٠  اخلَأتم

  ٢٠٧  خؤولَة

  ٤٦٢  خائف

  ٥١  خاتام

اف٤٦٢، ٣٦١، )٥ (٣٥٨، ٣٥٧  خ  

  ١٦  خاقِ باقِ

  ٢٤٧  خال

  ٤٧٣  خب

  ٤٧٣  خبء

  ٢٢٢  خباز

  ٢١٢  خبازى

  ٢٥٧  خبثَة

  ٣٨٧  خبعث

  ٣٨٩  خبعثن

  ٢٦٩، ٢٥٧  خبيث

  ٢٦٠  خدال

  ٣٨٠  خدع

  ٢٦٠  خدلة

  ٤١٦، ٢٩٩  خذْ
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  ٣٨٤  خذْعل

  ٤٢٤  خرادل

  ٤٢٤  خراذل

  ٣٣٥  خراسان

ياسر٣٣٥  خ  

  ٢٦٣  خراف

  ٢٧١  خرانِق

  ٢٦٧  خرب

  ٢٦٧  خربان

جِير٣٢٥  خ  

  ٢٦٠  خرد

يسر٣٣٥  خ  

  ٢٦٦  خرفان

  ٣٨٧  خرفُع

  ٣٨٤  خرمل

  ٢٣٢  خرنِق

  ٤٠٩  خرنوب

  ٢٦٦، ٢٦٣  فخرو

  ٢٦٠، ٢٤٦  خرِيدة

  ٢١٥  خزارى

  ٣٩٦، ٥١  خزعال

  ٣٨٩  خزعبِل

  )٢ (٤٥٦  خزيا

  ٤٥٦  خزيان

  ٣٢٠  خزينة

نِييز٣٢٠  خ  

  ٣٠٨  خشامني

  ٥٠٣، ٢٠٨  خششاء

  ٢١٨  خشاء

  ٣٠٨  خشمان

  ٢١١  خصيصاء

  ٢١٢  خضارى

  ٦٦  خضم

  ٤٣٤  خطائئ

  ٤٣٦، ٤٣٤، ٤٣٣  خطَايا

طُب٣٨١  خ  

طَر٤٨٧  خ  

  ٣٤٣  خطَّاء

  ٢٣٤  خطْوة

  ٤٣٣  خطيئَة

  ٢٦٩  خفاف

ف٢٦٤  خ  

  ٣٠٣  خفَندد

  ٣٠٣  خفَيد

  ٢٦٨  خلَطاء

  ٢٦٨،  ٢٠٨  خلَفاء
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يلَف٣١١  خ  

  ٣١٣، ٢١١  خلَّيطى

يطلَي٣١٣  خ  

  ٢٦٩  خلْم

  ٣١١، ٢٦٨  خليفة

  ٢٦٨  خليط

  ٢٧٠  خليل

  ٤٧  خماس

  )٢ (٢٦٢  خماص

  ٣٠٤، ٣٠٣  خمس

ِسيم٣٢٥  خ  

  )٢ (٢٦٢، ٤١، ٣٩  خمصان

  ٣٩  خمصان

  )٢ (٢٦٢  خمصانة

  ٣٠٣  خميس

  ٤٠٩  خندرِيس

  ٤٠٠  خنزوانِية

  ٢٤٢  خنصر

  ٢١٦  خنفُساء

  ٢٧٩  خوارِق

  ٢٧٩، ٢٧٨  خوارِن

  ٤٤٩  خوان

  ٢٧٩  خوانِق

  ٤٥٥  خورى

  ٤٦١، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧١  خورنق

  ٤٠٢، ٢٢٥، ٢١٧  خوزىل

  ٢٢٩، ٢٢٥  خوزالن

  ٥٠٤، ٤٦٦، ٤٦٥  خونة

  ٢٦٣  خيار

  ٨١  خري منه

  ٢١٧  خيزىل

  ٢١٢  خيسرى

  ٢٦٣  خير

  - د -          

  ٤٤٠  دأَبة

  ٢٠٩  دأثَاء

  )٢ (٥٠٣، ٣٧٧، ٣١٦، ٦٦  دئل

يلؤ٣١٦  د  

  ٤٤٨، ٤٣٩، ٣٥٨، ٣٠٣، ٦٢  دار

  ٤٦٤  داران

  ٤٣٤  الداعي

  ٤٥١  داعينا

  ٤٨٣، ٣٥٨، ٣٥٧  دانَ

  ٢٥٢  دانِق

ب٢٥٨  د  

ب٥٠٣  د  
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بب٥٠٤  د  

  ٢٥٨  دببة

  ٣٧٩  دبِس

  ٢١٥  دبوقى

  ٢١٥  دبوقاء

ج١٥  د  

ج٥٠٣  د  

  ٥٠٣  دججان

  ٢٧٩  دحارِج

  ٥٠٤ ،)٤(-٣٨٢، ٦٧، ٦٦  دحرج

حةدج٣٩٥  ر  

  ٢٨٨  دحيرِج

  ٢٩١  دحيرِجة

  ٢٧٢  دخان

  ٤٠  الدخنان

  ٢١١  دخيالئه

  ٢١١  دخيالئه

  ٥٠٢، ٤٣٧  ددن

  ٣٠٨، ٥٢، ٥٠  دراهم

  ٤٩٢  دربوت

  ٢٥٨  درج

  ٢٩٠  درجة

  ٢٥٨  درجة

  ٤٠٤  درِد

  ٥٧  دردبيس

  ٤٠٤  دردم

  ٣٠٤  درع

  ٣٨٥، ٢٨٦  درهم

  )٢ (٣٦٠  درهماك

  ٢٩٠  دريجة

  )٢ (٢٨٦، ٣٧  دريهم

  ٣٠٨، ٢٨٧  دريهمات

، ٤٦٢،  ٣٩٨،  ٣٦٦،  ٣٥٧  دعا
٤٧٤  

  ٤٢٨  دعاء

  )٢ (٢٣٣، ٦١  دعد

  ٢٣٣  دعدات

  ٤٥٧، ٤٥٦  دعوى

  ٢١٠  دفَقَّى

  )٢ (٢١٠  دفْلَى

  ٢٦٨  دفَناء

  ٢٦٨  دفني

  ٢١٥  دقُوقى

  ٤٩٢  دكَر

  ٤٠٤، ٢٥١، ٢٣٨  دالص

  ٢٣٨  دالصان
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  )٢ (٤٠٤  دالمص

  ٧١  دلَف

  ٤٠٤، ٣٨٤  دلْقم

  ٣٨٧  دلَمز

  ٤٠٥  دلَمص

  ٤٧٦، ٣٤٦، ٢٤١  دلْو

يل٤٧٨، ٤٧٦  د  

  ٣٢٩، ٣٢٨، ٢٣٦  دم

  ٢٢٠  دمى

  ٤٠٥، ٤٠٤  دمالص

  ٢٣٦  دمان

  ٤١١  دمث

  ٤١٢  دمثْر

  ٤٠٤  دملص

وِيم٣٢٩  د  

  ٢٢٠  دمية 

  ٤٠٤  دميلص

يِيم٣٢٩  د  

  ٢٢٠  دىن

  ٤٨٩، ٤٤٥، ٥٠  دنانري

  ٢٩٦  دنار

  ٥١١، )٢ (٤٥٨، ٢٢٠  دنيا

  ٤٨٩، ٤٤٥، ٢٩٦، )٢ (٢٨٦  دنينري

ه١٥  د  

  ٤٨٨  دهدهت

تيده٤٨٨  د  

  ٣٣٥  الدهر

رِيه٣٣٥  د  

واب٥٠  د  

  ٢٧٢  دواخن

  ٢٢١  الدوار

  ٢١٣  دودرى

  ٣٨٨  دودم

  ٢٣٢  دولَة

كون٧، ٢  د  

هو١٥  د  

و٣٣١، ٣٠١  د  

  ٣٠٣  دويرة

 ينو٢٨٧  د  

يو٣٠١  د  

  ٤٩٠  دياجي

  )٢ (٤٤٨  ديار

  ٣٣١  دية

  ٤٩٠  ديجوج

  ٤٥٣  ديك

  ٢١٧  ديكَساء
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  ٢١٦  ديكْساء

  ٤٥٠، ٢٩٨  ديم

  ٤٥٠، ٢٩٨، ٢٣٢  دمية

  ٤٨٩، ٤٤٥، ٢٩٦، ٢٨٦  دينار

  ٤٥٩  ديوان

  ١٦٧، ١٤  ديار

  - ذ -           

  ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٤٣  ذئب

  ٢٧٢  ذُؤابة

  ٢٦٧  ذُؤبان

  ٢٩٦  ذُؤيب

، ٣٦٧،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٥  ذا
٣٧٤  

  ٣١١  ذات

  ٤١٣  ذَلك

  ٢٧٣  ذَبائح

  ٢٥٣  ذُباب

٢٥٣  ذُب  

  ٢٧٣  ذَبيحة

  ٢٤٢  ذراع

  ٢٥٥  ذرب

  ٢٥٨  ذَرِب

  ٢٥٨  ذَرىب

بر٢٥٦، ٢٥٥  ةذ  

  )٢ (٢٣٤  ذروة

  ٤٩٢  ذَعالب

  ٤٩٢  ذَعالت

  ٤٩٢  ذَعاليب

  ٤٩٢  ذُعلُوب

  ٢٧٤  ذَفارى

  ٢٧٤  الذَفاري

  ٣١٢، ٢٧٤، ٢١٠  ذفْرى

وِيفْر٣١٢  ذ  

فْرِي٣١٢  ذ  

  ٢٥٦  ذكَر

٤٨٣  ذَكَر  

  ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٥٩  ذَكَر

  ٢٦٧  ذُكْران

  ٢٥٩  ذكَرة

  ٤٩٢  ذكْرة

  ٢٥٦، ٢١٠، ٦٩ ،٣٧  ذكْرى

  ٢٦٤  ذُكور

  ٥٠٢، ٢٥٤، ٢٥٢  ذُلُل

  ٢٥٤  ذُلَل

  ٥٠٢، ٢٥٢  ذَلول

  ٧٦  ذَهاب
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ب٣٨٠  ذَه  

  ٣٢٨  ذُو

  ٢٧٢  ذَوائب

  ٢٨٣  ذوات 

  ٣٠٤  ذَود

  ٢٤٦  ذَوطَة

  ٢٨٣  ذَوو 

وِي٣٢٨، ٣١١  ذَو  

  ٢٩٦  ذيب

٤٩٢، ٣٣٠، ٣٢٩  ذَيت  

يت٣٢٩  ذَي  

وِي٣٣٠، ٣٢٩  ذَي  

  ٣٠٧ ،٣٠٦  ذَيا

  ٣٠٦  ذيان

  - ر -          

  ٤٤٢  رأَّاس

  ٣٤٨  رأى 

  ٢٥٤  رؤى

  ٤٤١  رِئْبال

  ٤٨٥  رأنه

  ٢٥٦، ٢٥٤  رؤيا

  ٤٥٩  رؤية

  ٣٤٠  رأيتها

  ٣٧٧  رئم

  ٢٧٥  رئيس

  ٣٧٢  را

  ٤٦٦  رائح

ي٤٣٩  رائ  

  ١٨٢  رابع

  ٤٩٤  راتب

  ٤٩٤  رامت

٢٦٥  راد  

ازِي٣٣٥  ر  

  ٤٢٢  راس

  ٣٦٢  راشد

  ٢٧٨، ٢٥٧، ٢٥٦  رام

  ٥٧  رام هرمز

  ٢٥٧، ٥٧  رامية

  ٣٣٦، ٢٠٧  راوِية

  ٤٣٩  راية

ب٣٣٢  ر  

  ٣٦٧، ٣٥٦  الربا

  ٣٣٣، ٢٦٣  رِباب

ياحب٥٠  ر  

  ٢٦٣  رِباط

  ٢٦٣  رِباع
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ب٢٤٥  ر  

  ٢٦٣  ربى

تب٣٤٨  ر  

يب٣٣٣، ٣٣٢  ر  

  ٤٨٧  ربح

  ٤٨٧، ٢٦٣، ٢٤٤، ٢٤٣  ربع

عاتر٢٣٥  ب  

  ٢٣٥  ربعة

  ٢٠٧  ربعة

  ٢٦٣  ربِيط           

  ٢٤٨رتق              

  ٢٤٨  رتقاء           

، ٢٨٤،  ٢٦٣،  ٢٤٠،  ٢٣٨  رِجال
٣٦٢  

  ٢٥٤  رجع

  )٢ (٢٥٣، ٢٠٨  رجعى

، ٢٤٠،  ٢٣٨،  ٢٠٦،  ٣٦،  ١٤  رجل
٢٩٠، ٢٦٣  

  ٢٤٠  رِجل

  ٢٠٦   رجلَة         

  ٤٢٩، ٣٩٨، ٢٢٧  رحا 

بح٣٨٠  ر  

  ٤٢٤  رحمة

  ٤١١  رحموت

  ٢٢٧  رحوان

  ٢٢٧  رحيان

٢٠٦  رحيم  

  ٢٠٦  رحيمة

، ٤٢٩،  ٤٠٦،  ٣٢٣،  ٢٢١  رِداء  
٤٣٢، ٤٣٠  

  ٤٢٨  رِداءان

د٣ (٥٠٩، ٤١٦، ٦٩، ٦٨  ر(  

د٣(-٥٠٣، ٥٠٢، ٣٩٦  ر(  

  ٥٠٣  رددان

تد٥٠٨  ر  

  ٥٠٨  ردنَ

  ٥٠٩  ردنَّ

هد٥٠٩  ر  

هِد٥٠٩  ر  

  ٥٠٩  ردِها

  ٥٠٩  ردها

  ٥٠٩  ردوا

  ٥٠٩  ردي

  ٣٢٠  ردينة

نِييد٣٢٠  ر  

  ٢٥٧  رذاة

يذ٢٥٧  ر  
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  ٢٧٢  رسائل

  ٣٩٠، ٢٧٢  رسالة

  ٢٧٠  رسالء

  ٢٧٠  رسول

  ٣٧٨، ٢٢٩، ٢٢٦  رِضا

  ٢٠٩، ٣٧  رضوى

يض٤٧٥، ٤٤٦  ر  

  ٢٢٩، ٢٢٦  ضيانرِ

  ٢٥٥، ٢٤٧، )٢ (٢٤٤  رطَب

  ٤٣٠  رعائف

  ٤١٠، ٣٩٠  رعشن

  ٤٩١  رعلَّ

  ٤٣٠  رعوفَة

  ٢٢١  الرغاء

  ٢١٣  رغْباء

  ٤١١  رغَبوت

  ٣٠٨، ٢٦٧  رغْفان

  ٤٨٥  رغَنه

  ٢٦٧، ٢٤٧  رغيف

  ٣٠٨  رغَيفان

  ٤٢٥  الرفَلّ

٤٢٥  رِفَن  

  ٢٦١  رِقاب

قْبانِي٣٣٦  ر  

  ٢٦٢، ٢٦١  رقَبة

  )٢ (٤٩٧، ٤٩٦، )٢ (٢٥٥  رِقَة

  ٢٨٥  رِكاب

٢٨٥  رِكايب  

  ٣٠٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٧  ركْب

  ٢٥٣  ركوب

  ٢٨٥، ٢٠٥  ركوبة

  ٣٠٨  ركَيب

، ٤٦٢،  ٤٥٤،  ٣٩٨،  ٣٥٥  رمى
٤٧٥  

  ٢٥٦  رماة

  ٢٦١  رِماح

  ٣٠٤، ٢٦٢، ٢٦١  رمح

  ٢٤٧  رمضان

  ٣٦٩  رِمم

  ٤٠٨، )٢ (٤٠٧، ٥٩  رمان

وم٤٥٤  ر  

  ٤٦٢، ٤٦١، )٢ (٤٥٤  رمي

  ٤٦٢، ٤٦١  رميا

  ٣٠٤  رميح

  ٣٠٤  رميحة

  ٢٦٨  رميم
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ه٣٤٩، ٣٤٨  ر  

  ٢١٢  رهبوتى

  ٣٣٢، ٢٩٠، )٢ (٢٨٤  رهط

  ٤٠٠، ٣٨٣  رهيأَ

  ٣٧٨  رِوى

  ٤٥٠  رِواء

  ٤٦٦  روح

  ٤٤٨  روض

  ٢٨٥، ٢٨٤  روم

ومي٢٨٤  ر  

  ٤٥٩  روية

  ٢٩٠  رويجِل

ديو١١، )٢ (١٠، ٨، ٢  ر  

كيدو١٠  ر  

  ٤٤٨  رِياض

  ٤٥٧، )٢ (٤٥٦  ريا

  ٤٥٠، ٣٦١  ريان

ي٣٣٥  الر  

  - ز -          

  ٣٨٧  زِئْبِر

٤٨٣  زاد  

  ٤٣٥  زاوِية

  ٢٧٨  زبارج

  ٤٤٤، ٣٨٤، ٢٧٨  زِبرِج

  )٢ (٢٣٤  زبية

  ٣٢٦، ٣٢٥  زبري

رييب٣٢٦، ٣٢٥  ز  

  ٣٨  زجاجة

  ٣٨  زجيجة

  ٧١  زحل

  ٤٢٦  زِراط

  ٤١٨، ٤٠٥، )٢ (٤٠٤، ٣٩١  زرقُم

  ٤١٠، ٢٩٤  زعفران

  ٢٩٤  زعيفران

  ٧٥، ٧١  زفَر

  ٢٦٨  زقاق

  ٤٢٦  زقَر

  ٢٦٨  زقّان

  ٣٧  زكَرِياء

  ٣٩٦  الزلْزال

  ٢٥٢، ٢٤٨  زِمام

  ٤٠٧  زمان

  ٢١٧  زِمكَّى

  ٢١٧  زِمكَّاء

نز٢٥٧  م  

  ٢٥٧  زمىن
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  ٣٩١، ٢٠٧  زنادقة

  ٢٠٧  زناديق

  ٣٣٦، ٢٨٤  زِنج

جي٣٣٦، ٢٨٤  زِن  

  ٣٠١  زهري

  ٤٣٥  زوايا

  ٢٥٨  زوج

  ٢٥٨  زِوجة

  ٤٠٩  زونك

  ٤٥٩  زيتون

، ٣٤٤،  ٣١٠،  ٦٥،  ٦١،  ٦٠  زيد
٤١٣  

  ٤١٣  زيدل

  ٤٠٦  زِيزاء

  ٨٣، ٧٥) ٢ (٦٠، ٣٧  زينب

يدي٣١٠  ز  

  ٣٧٨  زِيم

  - س -          

  ٤٤٢  سأَّال

  ٣٩٥  سأَّلَ

  ٤٣٩  سؤوق

  ٥١  ساباط

  ٢٥٧  سابق

  ٣٦٤  سابور

  ٢٥٧  سادة

  ٥٤، ٥٢  سار

  ٤٣٩، ٢٦٥  ساق

هتراي٣٦٠  س  

  ٢٧٩، ٢٧٨  سباطر

  ١٦٧  سبحان

  ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٤٠٤  سبِط

، ٤١١،  ٤٠٤،  ٣٨٥،  ٢٧٨  سبطْر
٤١٣، ٤١٢  

طْرىس٢٨٨، ٢٧٩، ٢١٠  ب  

  ٤٥٤  سبعان

  ١٧٤  سبعمئة

  ٢٨٨  سبيطر

  ٢٨٧  سبيع

ت٤٩٢، ٤٢٦  س  

  ٥٠٦  ستار

رت٢ (٥٠٦، ٤٢١  س(  

رت٥٠٦  س  

  ٢٦٨  ستراء

  ٤١٧  سته

  ٤٠٤، ٣٩١  ستهم

هِيت٣٢٨  س  
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  ٢٦٨  ستري

  ٤١٧، ٢٩٩  ستيه

  ٢٦٨  سجناء

  ٢٦٨  سجني

  ٢٧٢  سحائب

  ٧٦  سحاب

  ٢٧٢، ٢٤٢  سحابة

  ٦٣  سحت

  ٧٧، ٧٢  سحر

  )٢ (٣٩٥  سحنون

  ٢٥٩  سخال

  ٢٥٩  سخل

  ٢٥٩  سخل

  ٤٠  السخنان

  ٢٧٠، ٢٦٩  سخواء

يخ٢٧٠، ٢٦٩  س  

هتد٣٨١، ٣٨٠  س  

  ٢٥٦  سدر

  ٢٥٦، )٢ (٢٣٣  سدرة

  ٢٣٣  سدرات

  ٤٩٢  سدس

  ٤٩٢  سديسة

  ٣٠٨  سراة

  ٢٦٣  سراح

  ٢٩١، ٢٨٣  سراحني

  ٣١٨  سرادقات

  ٢٨٢  السرادي

  ٢٨٢  سرانِد

   ٥٦ ،٥٥، )٣ (٥٤  سراويل

  ٣٧٩  سرح

 ٢٩٤، ٢٩١، ٢٦٣، ٢٣٨، ٨٣ سرحان

  ٣٩٨  سرداح

  ٢٥٢  سرر

  ٢٦٠  سرأ

  ٢٨٩، ٢٨٢  سرندى

ور٣٤٤  س  

  ٢٦٠  سروء

  ٢٧٠، ٢٦٩  سرواء

  ٥٥، ٥٤  سروالة

  ٢٩١، ٨٣  نيسرحي

  ٢٥٢  سرير

  ٢٨٩  سريد

  ٢٨٩  سرينِد

رِي٢٧٠، ٢٦٩  س  

  ٣٠٨  سرية

  ٥٥  سرييل
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ع١٥  س  

  ٢٧٣  سعائد

  ٣٠١، ٦٣، )٢ (٦٠  سعاد 

  ٤٩٨  سعة

  ٢٧٥  سعالة

  ٤٥٧، )٢ (٤٥٦  سعيا

  ٢٧٣  سعيد

  ٣٠١  سعيدة

  ٧٥  سفارِ

  ٢٨٩، ٢٧٨  سفارِج

  ٢٨٩، ٢٨٢  سفاريج

، ٢٨٩،  ٢٨٢،  ٢٧٨،  ٣٨  سفَرجل
٣٩٤، ٣٩٣، ٣٨٨، ٣٧٥  

  ٢٦٨  سفَهاء

  ٢٨٩، ٢٨٧، ٣٨  سفَريِج

  ٤٢٢، ٢٨٩  سفَرييج

  ٢٠٦            سفني

  ٢٠٦  سفنة

  ٢٥٢  سقاء

  ٤٢٨، ٢٢٨، ٢٠٧  سقاية

  ٤٢٦، )٢ (٦٠  سقر

  ٢٤٩  سُقْف 

  ٤٢٥  سقَّاء

  ٤٢٨  سقَّاءة

  ٤٢٨  سقَّاية

  ٢٧٧، ٢٠٩  سكارى

، ٢٧٨،  )٢(-٢٧٥ ،٢٥٨،  ٦٩  سكرى
٤٢٨، ٣٥٥  

، ٨٣،  ٧٨،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٧  سكْران
٢(-٢٩١ ،)٢ (٢٧٥،    ٢٥٨( ،
٤٩١، ٢٩٤، ٢٩٢  

  ٤١  سكْرانة

  ٢٩١سكَريان         

  ٣٧٤  سلْ

  ٤٣٠  سالئق

  ٢٢١ سالح          

  ٢٩١، ٢٨٣  سالطني

  ٢٧٨  ساللم

  ٤١٢  سلب

 ٢١١ سلَحفاء

فاةس٢١١ لَح 

  ٤٠٠  سلَحفية

  )٢ (٥٠٣، ٢٩١  سلطان

  ٣٩٨، ٣٨٣  سلْقى

  )٢ (٤٠٦  سالَّء

  ٢٧٨  سلَّم

  ٤٤٤، ٢٩٠، ٢٠٩  سلمى
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يلَم٣٢١  س  

  ٤١٢، ٣٨٤  سلْهب

  ٤١٧، ٣٧٤، ٣٣٢، ٢٩٩  سه

  ٣٧٧، ٣٣٥  السهل

  ٤١٢  سهلَب

يله٣٣٥  س  

هِي٣٣٢  س  

  ٣٢٠  سلُول

يلُول٣٢٠  س  

  ٢٩١  سلَيطني

  ٤٣٠  سليق

  ٣٢٠  سليقة

ييقل٣٢٠  س  

  ٣٢١  سلَيم

  ٢٩٠  سلَيمى

  ٣٢٠  سليمة

ييمل٣٢٠  س  

  ٤٧٦  سما

، )٢ (٣٢٣، ٣٠٣، ٢٧٣، ٢٤٨  سماء
٤٢٨  

  ٢٧٣  سمائي

  ٣٠٢  سماعل

  ٣٠٢  سماعيل

  ٢٠٩  سمانى

  ٢٦٩  سمح

  ٢٣٢  سمرة

  ٢٣٢  سمرات

  ٣٩٩، ٣٩٦  سمِسم

  ٢٦٨  سمعاء

  ٣٩٧  سمعمع

  ٢١٠  سمهى

  ٣٩٥  سمنان

وم٤٧٦  س  

وِيمِ٤١٧، ٣٢٨  س  

  ٤٠٨  سميذَع

  ٣٠٢  سميع

  ٢٦٨  سميع

  ٣٠٢  سميعيل

يم٣٠٠، ٢٤٨  س  

  ٣٠٣  سمية

  ٢٢٢  سنا

  ٢٢٢  سناء

  ٥٩  سنان

  ٣٨٤  سنبلَ

  ٣٢٧، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٠٧  سنة

دن٣٩٣  أْوس  
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  ٣٩١  سندس

ن٣٠٣  س  

هِين٣٣٣، ٣٢٨  س  

  ٣٣٣، )٣ (٣٠٩  سنون

وِين٣٣٣، ٣٢٧  س  

  ٣٠٩  سنني

  ٣٠٣  سنينة

  ٣٠١  سنيهة

  ٣٠٩  سنيهون

  ٣٠٩  سنيات

  ٣٠١، ٢٩٩  سنية

  ٣٠٩  سنين

  ٣٠٩  سنيون

  ٣٧٨  سوى

  ٤٧٩، ٤٤٩، ٤٤٧، ٢٥٣  سوار

  ٤٤٧  سواسوة

  ٤٤٧  سواك

وِد٣٨٠  س  

  ٢٤٩  سود

  ٣٠١  سوداء

  ٢٦٨  سودان

  ٣٨٦  سودد

  ٤٦١  سور

  ٢٥٣، ٢٥٢  سور

  ٤٤٨  سوط

  ٣٧٤  سوف

  ٣٩٩  سوق

  ٤٣١  سيائد

  ٤٣٢  سيائق

  ٤٤٨، ٤٤٦  سياط

  )٢ (٣٥٩، ٢٥٣  سيال

  ٤٣١  سياوِد

هيوبي٣٠٧  س  

  ٢١٦  سيراء

  ٢١٨  سيساء

فس٢٦٧، ٢٤٤  ي  

  ٤٠، ٣٩  سيفَان

  ٣٩  سيفَانة

  ٢٥٣  سيل

  ٢٥٣  سيل

  ٤٦٤  سيالن

هيبِويي٣٠٧  س  

  ٤٥٩، ٤٣١، ٢٥٧  سيد

  ٤٣٢  سيقَة

  - ش -          

  ٣٣٦، ٤٩  شآم
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  ٤٤٠  شأَبة

  ٤٤١  الشئْمة

  ٤٠٥، ٤٠٤  شأْمل

أَو٤٥١  ش  

  ٤٠٦، )٢ (٣٢٣  شاء

ي٣٢٣  شائ  

  ٣٢٨، ٢٧٥  شاة

عياف٣١٧، ٣١١  ش  

  ٢٩٩  شاك

  ٢٧٢، ٢٦٤  شاهد

ياه٣٢٨  ش  

  ٤٧٨  الشاوي

٢ (٣٢٣  شاوِي(  

  ٢٠٩  شبعى

ت٢٤٥  ش  

  ٧، ٥، )٣ (١  شتانَ

  ٦٤  شتر

  ٢٦٩، ٢٦٦، ٢٤٢  شجاع

  ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٢٠، ٢٠٦شجر                         

  ٤٦٥، ٢٣٢، ٢٢٠، ٢٠٦  شجرة

ج٢٦٦  عانش  

  ٣٨٤  شجعم

  ٢٦٤  شجن

  ٢٦٤  شجون

  ٣١٥، ٢٣٦  الشجِي

  ٤٤٦، ٢٣٦  شجِيان

  ٤٤٦  شجِية

  ٣٠٣  شجري

  ٢٤٧  شحيح

د٥٠١، ٣٩٤  ش  

  ٢٧٠، ٢٦٩  شديد

  ٤٢٧  شرائع

  ٤٠٨  شرابِث

  ٥٦، ٥٥  شراحيل

  ٤٨٩  شرارِيز

  ٤٢٧  شراعي

رِب٣٨٠  ش  

رُِر٣٨١  ش  

  ٨١  شر منه

ير٣٢٤  ش  

  ٤٠٨، ٣٩٢  شرنبث

  ٥٥  شريحيل

  ٢٦٩، ٤٠  شريف

  ٢٦٨  شريفة

  ٢٠٨  شعبى

  ٢٦٥  شعبة
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انِيرع٣٣٦  ش  

  ٤٥٧، ٤٥٦  شروى

  ١٧١  شعوب

  ٣٢٨  شفَة

  ٢١٣  شفْصلَّى

فَهِي٣٢٨  ش  

يف٣٢٨  ش  

  ٢٢٨  شقاوة

  ٢١١  شقَّارى

  ٣٧٩  شلُل

  ٢٥٤  شلُلَة

ألَش٤٠٥، )٢ (٤٠٤  م  

  ٤٠٤  شمألّ

  ٤٣٠، )٢ (٢٧٣  شمائل

  ٤٠٤، ٢٧٣  شمال

  ٤٣٠، ٤٠٤، ٢٧٣، ٢٣٨  شمال

  ٣٨٨  شمردل

  )٢ (٣٦٠  شمالل

  ٣٨٣  شملَلَ

  ٨٣، ٦٦  شمر

  ٤٠٤  شميل

  ٨٣  شميمر

يئن٣٢٠  ش  

نِب٣٨٠  ش  

  ٣٢٠  شنوَءة

هِب٣٨٠  ش  

  ٣٨٤  شهبرة

هِد٣٨٢  ش  

دهَ٣٨٢  ش  

  ٣٩٦  شهرام

  ٣٨٤  شهربة

  ٢٦٥  شهود

  ٢٤٦  شهيد

  ٤٨٩  شوارِيز

  ٢٧٢  شواهد

  ٣٠٤  شول

يهو٣٢٨  ش  

  ٤٧٨  شوى

  ٢٩٩  شويك

  ٣٥٩  شويهتاك

يب٤٧٤  ش  

  ١٦  شيبِ

  )٣ (٣٥٩  شيبان

  ٣٣١  شية

  ٢٩٧، ٢٦٦، ٢٥٠  شيخ

  ٢٦٦  شيخان
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  ٢٥٠  شيخة

٤٨٩  ريازش  

  ٤٦٥  شيرة

  ٢١٠  الشيزى

  ٢١٨  شيشاء

  ٥٩  شيطان

  - ص -          

  ٤٣١  صائد

  ٤٧٨، ٢٦٣  صائم

  ٢٦٣  صائمة

  ٢٩٨  صاب

  ٣٧٢  صاد

٢٥٩  صاد  

  ٣٦٣، ٣٦٢، ٢٦٩  صالح

  ٢٧١  صاهل

  ٧٦  صباح

رب٣٩٥  ص  

  ٢٥٣، ٢٥١  صبر

رب٤٨٢  ص  

  ٢٥٣، ٢٥١  صبور

  ٤٤٧  صبيان

  ٤٤٧  صبيان

  ٤٤٧، ٢٩٠، ٢٥٠  صبية          

بِي٢٥٠  ص  

  )٣(-٤٣٤، ٤٣٠، ٢٧٢  صحائف

  ٢٧٦، ٢٧٤  صحارى

  ٢٧٦، ٢٧٤، ٧١  الصحاري

حاري٢٧٥  ص  

  ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٧  صحب

، ٢١٣،  )٣ (٧١،  ٦٠،  ٣٧  صحراء
٢ (٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٢٧( ،
٢ (٣٢٣، ٢٩٠(  

  ٧١  صحراوات

  ٢٢٧  صحراوان

صراوِي٣٢٣  ح  

يفح٣١٩  ص  

  ٤٠  الصحيان

  ٢٩٠  صحرياء

  ٤٣٠، ٣٩٠، ٣١٩، ٢٧٢  صحيفة

  )٢ (٤٥٦  صديا

  ٤٥٦  صديان

  ٢٧٠  صديق

  ٤٨٥  صرأَ

  ٣٧٨  صرى

  ٤٩٣، ٤٢٦  صراط

  ٤٨٥  صرخ

  ٣٧٩، ٢٦٦، ٢٤٧، ٢٤٠  صرد
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  ٢٦٦، ٢٤٧، ٢٤٠  صردان

  ٣٢٢  صرورة

ورِير٣٢٢  ص  

  ٢٦٠  ابصع

  ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٦٠  صعب

  ٣١٦  صعق

يقع٣١٦  ص  

  ٢٥٥  صغرة

  ٢٤١، ٢٤٠صفَاة            

  ٣٣١  صفَة

  ٧١  صفراء

  ٥٠٢  صفَف

  ٥٠٢  صفَّة

يف٢٤١، ٢٤٠  ص  

يف٣٣١  ص  

  ٢٠٧  صقُورة

كَك٥٠٤  ص  

  ٤٢٨  صالَءة

  ٣٧١  الصالة

  ٤٢٨  صالية

  ٢٤٧، ٢٤٤  صلْب

  ٤٩٨  صلَة

  ٤٩٨  صلَة

  ٥١  صلصال

  )٥ (٣٩٧، ٣٩١  صمحمح

  ٢٥٥صمم            

  ٢٥٥ صمة           

  ٣٩٧  صميمح

  ٢٥١  صناع         

  ٢٥١صنع             

  ٤٩١  صنعاينّ

  ٢٣٨  صنو

  ٥١١، ٢٣٨  صنوان

، )٢ (١٤،  ٧،    ٣،  ٢،  )٢ (١  صه
١١٢  

تهصه٤٨٨  ص  

  ٤٨٨  تصهصي

  ٤٣١  صوائد

  ٢٨٣  صواحب

  ٢٨٣  صواحبات

  ٤٤٩، ٢٦٦  صوار

  ٢٧١  صوامع

  ٤٧٩، ٤٤٩  صوان

  ٢٧١  صواهل

  ٤٣١  صوايِد

  ٤٠  الصوجان
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  ٢٥٦  صور

  ٤٦٥  صورى

  )٢ (٢٥٦  صورة

  ٦٦  صوجلان

  ٢٧١  صومعة

  ٤٧٨  صوام

  )٢ (٤٧٨  صوم

  ٢٩٨  صويب

  ٤٤٩  صيار

  ٢٧٨  ارِفصي

  ٤٩  صيارِفة

  ٤٤٧، )٢ (٢٦٣  صيام

  ٤٤٩  صيان

يِد٤٦٩  ص  

  ٥٠٤، ٤٦٦  الصيد

  ٢٦٦  صريان

  ٤٣١، ٣٩٠، ٢٧٨  صيرف

  ٣٦١  صياد

  ٤٧٨  صيم

  - ض -           

  ٣٨٧  ضئْبُِل

  ٢١٠  ضئْزى

  ٢٥٧  ضار

، ٣٦٣،  ٣٤٣،  ٢٩٨،  ٢٥٧  ضارِب
٤٤٢، ٤٢٧، ٣٩٨، ٣٩٢  

بار٣٨٣، ٢٢١  ض  

  ١٨٢ضارِب                       

ْارِب٣٤٣  ض  

  ٤١٠، ٢٧١، ١٨٢  ضارِبة

از٤٥٥  ض  

  ٤٠٥  ضبارِم

بِب٥٠٤  ض  

حب٤٨٧  ض  

عب٤٨٧  ض  

  )٢ (٢٤٣  ضبع

  ٣٦٧، ٣٠٤  ضحى

  ٢٥٣  ضحكَة

  ٢٦٧، ٢٤١  ضخم

  ٣١٨  ضخمات

  ٢٢١  ضراب

  ٢٣٢  ضخمة

بر٢٨٤، ٦٨  ض  

رِب٣٧٧  ض  

  ٦٩  ضرب

بر٤٨٢، ٣٩٤، ٣٨٠، ١٨٢، ٦٧  ض  

  ٢٨٤  ضربة
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  ٤١٠  ضربة

تبر٤١٠  ض  

هبر٣٥٢  ض  

  ٢٧٤  ضرة

  ٤٠٤  ضرزِم

  ٤٩٨  ضعة

  ٥٠٥  ضفف

  ٣٠٣  ضفَندد

  ٤٠٩  ضفَنط

  ٣٠٣  ضفَيد

  ٢٤٤، )٢ (٢٤٣  ضلَع

نم٣٨١  ض  

  ٤٤٢، ٢٩٨، ٢٧١  ضوارِب

رِبو٤٥١  ض  

  ٣٩٨  ضوضى

  )٢ (٤٥٥  ضوقى

  ٤٤٢، ٤٢٧، ٢٩٨  ضويرب

  ٢٦٠  ضياع

 ٢٦٠ ضياف

  ٤٣٢، ٤٣١  ضياوِن

  ٢٥٦  ضيع

  ٢٦٠، ٢٥٦  ضيعة

  ٤٠٠  ضيغم

  ٢٦٤، ٢٦٠  ضيف

  ٤٥٥  الضيقى

  ٢٦٤  ضيوف

  ٤٥٩، ٤٣٢، ٤٣١  ضيون

 - ط -          

٣١٨  طائي  

٤٥٥ ،)٢(-٣٦١، )٤ (٣٥٨  طَاب  

  ٢٧١  طَابع

  ٣٦٣  طَارِق

  ٣٣٤  طَاعم

  ١٦  طَاقِ

  ٣٩٤، ٣٥٨، ٣٥٧  طَالَ

  ٣٦٢  طالب

  ٣٠١  طَالق

  ٣٧  طَامث

  ٢٧٥  طَاهر

  ٤٦٤  طاية

  ٢٤٢  طحال

ر٤٨٧  طَح  

  ٣٩٠، ٣٨٧  طَحرِبة

  ٣٨٦  طُحلُب

  ٢١٣  طَرفاء

  ٢١٦  طرمساء
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  ٤٩٢  طَست

٤٩٢  طَس  

  ٣٨٣  طَشيأَ

  ٢٤٧  طَعام

  ٣٣٥  طَعم

  ٤٥٧  طَغوى

  ٤٥٧، )٢ (٤٥٦  طَغيا

  ٣٦١  طُغيان

١٦  طَق  

  ٣٦٢  طالب

  ٤٨٦، ٣٤٧، ٨٣، ٦٠، ٣٧  طَلْحة

  ٥٠٢، ٢٦٥، ٢٦١  طَلَل

  ٢٦٥  طُلول

  ٣٠١  طُلَيق

  ٢٧٤  طنة

ر٤٨٢  طَه  

ر٤٨٧  طَه  

  ٧٢  طُوى

  ٢٧١  طَوابِع

 ٥٢، ٤٩ طَواعية

  ٤٤٩، ٢٦٢  طوال

  )٣ (٤٥٥  طُوبى

  ٤٧٩  طول

  ٢٠٨  طُولَى

يل٣٢٢  طَو  

  ٤٣٧  طُومار

وِي٣٢٢، ٣١٧ طَو 

، ٤٤٩،  ٤٣٩،  ٤٠٤،  ٢٦٢  طَويل
٤٦١، ٤٥٩  

  ٢٦٢  طَويالت

  ٣٢٢، ٢٦٢  طَويلَة

  ٢٦٢  طَويلني

٣٢٢  طَوِيلي  

  ٣٢٢  طَوِية

  ٣٧٨  طيبة

بِي٣١٨  طَي  

  ٣٦٨، ١٦  طيخِ

  ٤١٣  طَيس

  ٤١٣  طَيسل

٤٥٩، ٣١٧  طَي  

  ٣١٨  طَيئ

  ٣٦٨  طَيان

  ٣١٨  طَيب

 - ظ -          

  ٢٧٧  ظُؤار

  ٢٧٧  ظئر
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  ٣٦٢  ظالم

  ٤٢٨  ظباء

  ٤٢٨، ٣٤٦، ٢٥٩، ٢٤١  ظَبي

  ٢٣٦، ٢٣٣  ظَبيات

  ٤٨٩، ٢٧٦  ظَرايب

  )٢ (٢٦١  ظراف

  ٢٧٧، ٢١٠  ظربى

  ٤٨٩، ٢٧٧، )٢ (٢٧٦، ٢١٠  ظَرِبان

ف٣٩٤، ٣٨٠  ظَر  

  ٢٦٨  ءظُرفا

، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٦١، )٢ (٢٠٦  ظَريف
٢٦٩  

   ٢٩٥  ظُريفات

  )٢ (٢٩٥  ظَرِيفات

  ٢٩٥  ظَرِيفان

  ٢٦١، ٢٠٦  ظَريفة

  ٢٩٥  ظُريفون

  )٢ (٢٩٥  ظَرِيفُون

  ٧٥  ظَفارِ

٥٠ ظَفَارِي 

لْتَ٥٠٠، ٤٩٩  ظ  

  ٣٨٦  ظُلَل

  ٢٤٩  ظُلّ

٥٠٠، ٤٩٩  ظَللْت  

  ٣٣٦  ظُلَّة

 ٢٣٩ ظُلَم

٤٨٢  ظَلَم  

  ٢٦٦  ظلْمان

  ٢٦٦  ظَليم

  ٢٧٠  ظَنني

  ٢٦٧  ظَهر

  ٢٦٧  ظُهران

 - ع -          

  ٣٧٤  عِ 

  ٤٤٠  العأمل

  ٢٤٩  عائذ

  ٦٠  عائشة

  ٤٥٢  عائط

  ٣٥٨  عاب

  ٤٥٣  العايت

  ٢٩٨  عاج

  ١٥  عاجِ

اد٤٤٧  ع  

  ٢٢١  عادى 

  ٥٧  عادية

  )٢ (٢٥٩  عاذل



 

637 
 

  ٢٥٩  عاذلة

  ١٨٢  عاشر

  ٢٢٧، ٢١٤  عاشوراء

  ٢٢٧  عاشوران

  ٢٢٧  عاشوراوان

  ٣٨٦  عاطَت

  ٣٩٨  عاعى

  ٣٦٠، ٤٠  عالم

اه١٥  ع  

  ٤٢٩  عاوِر

  ٤٢٩  عايِن

  ٢٦٣  عباء

  ٢٦٣  عباَءة

  ٤١٣  عبادلَة

  ٣٣٢، ٢٨٤  عباديد

ييدباد٣٣٢  ع  

  ٤٩  عبالّ

  ٤٩  عبالّة

  ٣٢٥  عباس

اسيب٣٢٥  ع  

  ٤١٣، ٢٧٧، ٢٤١  عبد 

  ٣٢٦  عبد األشهل

  ٣٢٧  عبد الدار

  ٣٢٧، ٢٩٣  عبد مشس

  ٣٢٧، ٣٢٦  عبد القيس

  ٣٢٦  عبد مناف

رِيدب٣٢٧  ع  

  )٢ (٤١٣  عبدل

يدب٣٢٠  ع  

يدب٣٢٦  ع  

  ٣٢٧  عبشمس

يمشب٤١٣، ٣٢٧  ع  

قَرِيب٢٩٣  ع  

قَِسيب٣٢٧  ع  

  ٤٩٩  عبهلَ

  ٤١٠، ٢٩٤  عبوثَران

رانعيث٢٩٤  ب  

  ٢٧٧  عبيد

  ٢٩٤  عبيد مشس

  ٣٢٠  عبِيدة

يقريب٢٩٤  ع  

  ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٥٣  عتا

  ٢٤٢  عتاد

وت٤٥٣  ع  

يتِ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٥٣  ع  

  ٢٧٢  عثان
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  ٣٨٨  عثَلط

  ٤١٠، ٤٠٧، ٣٠٨، ٥٨  عثمان

  ٣٩٠  عثْير

  ٣٠٨  عثَيمان

  ٤٣٠، ٢٧٣  عجائز

  )٢ (٢٦٣  عجاف

  ٣٧٢  العجاج

  ٢٤٩  عجزاء

  ٢٥٥  عجزة

  ٢٦٣  عجفاء

  ٣٨٨  عجلط

  ٤٠٩  عجنس

  ٤٣٠، ٤٠٠، ٢٧٣  عجوز

د٤٩٩، ٤٩٥، ٤١٦  ع  

  ٢٥٥  عدى

  ٣٧٨  عدى

  ٤٧٤  عدا

  ٢٢١  عداء

  ٢٥٧  عداة

  ٤٢٨  عداوة

  ٤٠٩  عدبس

، ٣٧٤،  ٣٣١،  ٢٩٩،  ٢٠٧  عدة
٤٩٥،  ٤٢٢،  ٣٩٦،  ٣٩٢ ،
٤٩٦  

  ٢٢٢  العداء

  ١٥  عدس

  ٤٠  عدل

  ٣٧٨  عدل

  ٢٧٥  عدوىل

          ود٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٤٦،  ٢٠٥  ع ،
٣٢٠، ٢٥٧  

  ٣٢٠، ٢٠٥  عدوة

يود٣٢٠  ع  

وِيد٣٢١، ٣٢٠  ع  

يد٣٢١  ع  

يد٣٣١  ع  

ييد٣٢١  ع  

  ٢٧٤، ٥٢  عذارى

  ٢٧٤  العذاري

ذاري٢٧٥  ع  

  ٤٠٨، ٤٩  عذافر

  ٢٥٩  عذّال

  )٢ (٢٥٩  لعذَّ

  )٢(-٢٧٥ ،)٣ (٢٧٤  عذراء

  ٢٥٧  عراة

  ٣٠٤  عرب

دبر٣٨٢  ع  
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  ٣٨٨  عرثُن

در٤٠٩  ع  

  ٣٠٤  عرس

 ٣ عرعارِ

  ٣٤٧، ٣١٨  عرفات

  ٣٨٦  عرفُط

يفر٣١٨  ع  

  ٣٨٨  عرقُصان

  ٤٤٦، ٤٠٠، ٢٧٥، ٣٨  عرقُوة

  ٣٨٨  عرنثَن

  ٤٠٩  عرند

  ٤٠٨، ٣٨٨  عرنقُصان

  ٢٩٠  عروض

  ٣٦١، ٢٥٧  عريان

  ١٦٧، ١٤  عرِيب

  ٣٠٤  عريسة

  ٤٠٨  عريقصان

  ٤٤٦  عريقية

زَ١٥  ع  

زز٥٠٤  ع  

  ٢٦٠  عزل

  ٢١٠، ٦٩  عزهى

  ٤٠٠  عزوِيت

  ٤٧٦  عسا

  ٣٧٤، ٣٦٨  عسى

  ٦٦  عسجد

ِسي٤٧٦  ع  

  ٣٥٦  العشا

  ٢٩٠  عشاء

  ٤٧  عشار

  ٣٠٣  عشر

  ٢١٦، ٢٠٨  عشراء

  ١٨٧  عشرنَ

  ٣١٨، ٢٧٥  عشرون

  ٢٤٩  عشو

رِيش٣١٨  ع  

  ٣٥٦، ٢٢٧  عشواء

  ٢٢٧  عشواءان

  ٢٢٧  عشواوان

  ٢١٦  عشوراء

  ٣٠٣  عشير

  ٢٩٠  عشيشية

  ٢٩٠  عشيان

  ٢٩٠  عشية

، )٢(-٣٥٦،   ٢٣١،   ٢٢٦  عصا
٤٧٦، ٤٦٢، ٤٢٩، ٣٩٨  
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  ٢٨٢  عصافر

  ٢٨٢، ٢٧٩  فريعصا

، ٢٨٨،  ٢٨١،  ٢٧٩،  ٢٥٢  عصفور
٣٤٤، ٣٠١  

  ٣٩٢  عصنصر

  ٢٣١  عصوات

  ٤٦١، ٢٢٦  عصوان

يص٣٥٦  ع  

  ٣٠١  عصيفر

  ٢٨٨  عصيفري

يص٤٧٨، ٤٧٦  ع  

يص٣٥٦  ع  

  ٣٢٧، ٣٠١  عضة

  )٢ (٥٠٣، ٤١٧، ٣٧٧، ٢٤٤  عضد

  ٣٧٥  عضرفوط

ض٣ (٥٠٩  ع(  

هِيض٣٢٨  ع  

  ٢٥٩  عضو

وِيض٣٢٧  ع  

  ٣٠١  عضيهة

  ٣٠١  عضية

  ٢٨١  عطَاميس

طْرِي٣٣٤  ع  

  ٤٤٧، ٢٩٢، ٢٩١  عطْشان

  ٤١  عطْشانة

  )٢ (٣٣٤  عطَّار

  ٣٠١  عطَيف

  ٢٨٩  عطَيميس

  ٢٨٢  عفَارِن

  ٢٨٢  العفاري

  )٢ (٢٣٨  عفْتان

  ٢٨٢، ٢٧٥  عفَرىن

  ٤٠٠  عفْرِيت

  ٢٤٨  عفْل

٢٤٨  فالءع  

  ٢٤٩  عفْو

  ٤٦٦  عفْو

  ٤٦٦  عفَوة

فُو٢٤٩  ع  

  ٢٧٣  عقائب

  ٢٧٣، ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٤٢  عقاب

  ٣٠٨  عقابِني

  ٣٠٨  عقْبان

  ٤٠٥، ٢١٤  عقْرباء

  ٣٩٨  عقَنقَى

  ٤٠٨، ٣٩١  عقَنقَل
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  )٢ (٤٠٧  عقْيان

  ٣٢١  عقَيل

  ٣٢١  عقيل

يلقَي٣٢١  ع  

يليق٣٢١  ع  

كَل٣٨٨  طع  

  ٢٢٩  عال

  ٣٨٨  عالبِط

  ٢٠٩  عالدى

  ٢٨٢  العالدي

  ٢٧٤  ىعالقَ

الق٢٧٨، ٢٧٤  يالع  

  ٢٨٢  عالنِد

، ٢٣٠،  ٢٢٧،  ٢١٨،  ٦٩  علْباء
٤٠٦، ٣٢٣، ٢٧٦  

  ٢٢٧  علباءان

لْبائي٣٢٣  ع  

  )٢ (٢٢٧  علباوان

لْباوِي٣٢٣  ع  

  ٤٦١، ٣٨٨  علَبِط

  ٣٨٨  علَبِطَة

  ٢٥٩  علْج

لَج٢٥٩  ةع  

  ٢٧٨، ٢٧٤، ٢٠٩، ٨٣  علقى

  ٣٧١، ٢٠٧  عالّمة

  ٤٠  العالّن

مل٣٩٤  ع  

لْم٤٥٩  ع  

  ٢٨٩، ٢٨٢  علَندى

لَوِي٤٦٢، ٤٦١  ع  

  )٢ (٤٥٨  علْيا

  ٤٤٧  علْيان

  ٤٤٧  علْيان

  ٨٣  علَيق

كلَي٢  (٧ ع( 

  ٢٨٩  علَيد

  ٢٨٩  علَينِد

  ٢١٩  عمى

  ٤٩٤  عمبر

  ٢٥١  عمد

  ٨٣، ٧٥، ٧٢ ،)٢( ٧١، ٣٧  عمر

  ٥٨  عمران

  ٣٦٩  عمرو

  ٣٣٥  عمل

م٢٤٩  ع  

م٣٤٤، ٢٤٥  ع  
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هم٣٥٠  ع  

  ٢٥١، ٢٤٧  عمود

  ٢٠٧  عمومة

وِيم٣١٥  ع  

  ٢٤٩  عمي

  ٣١٥  العمي

يم٢١٩            ع  

  ٢٦٨  عميان

  ٨٣  عمري

  ٣٢٠  عميرة كَلْب

رِييم٣٢٠  ع  

  ٢٤٩  عميمة

  ٢٩٩  عن

  ٢٥٢، ٢٤٨  عنان

 )٢ (٧٦، ٦٠ عناقِ

اقن٢٤٢ الع 

  ٣٧٨  عنب

  ٣٨٩  عنبر

  ٤٠٩  عنبس

ند١٦٧  ع  

  ٣٨٦  عندد

  ٤٠٩  عندليب

  ٤٠٩  عنسل

  ٢١٦  عنصالء

  ٣٧٩، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٠  عنق

  ٤٠٩  عنقود

  ٤٦٢، ٤١١  عنكَبوت

 ٢٥٢، ٢٤٨ عنن

ن٤٨٧  ع  

  ٤٢٥  عنك

  ٤٥٧  عنوى

  ٤٠٧  عنوان

  ٢٩٩  عنني

ين٢٩٩  ع  

ه١٥  ع  

ه٤١١، ٣٩٦، ٣٩١، ٣٤٨  ع  

  ٢٧٢  عواثن

  ٤٣٣  عوارِض

  ٤٤٦  عوج

  ٤٤٩، ٢٩٧  عود

  )٢ (٤٤٧  عود

  ٤٤٩  عودة

  ٢٤٩  عوذ

وِر٤٦٩  ع  

  ٤٣١  عوسج

  ٤٧٩، ٤٦١، ٤٤٦  عوض
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  ٤٥٢  عوط

  ٣٨٦  عوطَط

هو١٥  ع  

  ٢٠٩  العواء

  ٤٦٠  عوة

ق٤٦٨  عضو  

  ٤٦٠  عوية

  ٢٩٨  عويج

  ٢٦٧  عويل

  ٤٣٣، ٤٣٢  عيائل

  ٢٩٧، ٢٦٦  عيد

  ٢٦٦  عيدان

  ٢٣٥  عير

  ٢٣٥  عير

  ٢٣٥  عيرات

  ٢٣٥  عيرات

زيِ١٥  ع  

  ٢٥٢، ٢٣٠، ٥٣  عيسى

  ٤٥٣  العيسة

  ٤٥٣  العيش

  ٤٥٢  عيط

طي١٦  ع  

ي٢٨٩، ٢٨١  طَموسع  

  ٣٧٩  عيِل

يِن٣٨٠  ع  

  ٣٠٤، ٢٠٤  عين

يه١٥  ع  

يِي٥٠٥  ع  

  ٢٩٧  عييد

  ٤٣٣، ٤٣٢، ٢٤٧  عيل

  ٣٠٤  عيين

  )٢ (٣٠٤  عيينة

 - غ -          

  ٤٣٩  غُؤور

  ٤٦٦، ٢٧٢  غائب

٤٣٩  غائي  

٤٣٩  غَار  

  ٣٦٣  غَارِم

، ٤٣٤،  ٢٨٥،  ٢٥٩،  ٢٥٧  الغازي
٤٤٦  

  ٤٤٦  ازِيةغ

  ٤٥١  غازينا

 ٣٦٨، ١٦ غَاقِ

  ٣٦٢  غالب

  ٤٧٨  الغاوي

٤٢٩  غاوِي  
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  ٤٦٤، ٤٣٩  غَاية

  ٢٤٦  غُثاء

  ٣٢٩، ٣٢٨، ٢٣٦  غَد

  ٢٣٦  غَدان

  ٧٢  غُدر

وِي٢ (٣٢٩، ٣٢٨  غَد(  

وِي٣٢٩  غَد  

ي٣٢٨  غَد  

  ٢٦٦، ٢٥٣، ٢٤٢  غُراب

  ٣٠٨، ٢٨٣  غَرابني

  ٢٩١  غَراثني

  ٢٧٩  غَرانيق

  ٣٠٨، ٢٨٣، ٢٦٦  غربان

  ٢٩١  غَرثان

  ٣٦٩  الغرِد

  ٢٥٨  غَرد

  ٢٥٨  غردة

٢٤٩  غُر  

  ٢٥٣، ٢٣٣  غُرف

  ٣٣٦، ٢٥٣، )٢ (٢٣٣، ٢٠٧  غُرفَة

  ٢٣٣  غُرفات

  ٢٣٣  غُرفات

  ٤٠٩، ٢٨٨، ٢٧٩  غُرنيق

  ٢٩١  غُريثان

  ٢٨٨  غُرينِيق

  ٤٦٢، ٣٦٦، ٣٥٧  غَزا

  ٢٥٧  غُزاة

  ٤٤٥، ٣١٩، ٢٦٦ ،٢٥٠  غَزال

  ٢٥٩  غُزى

  ٢٥٩  غُزاء

  ٢٦٦  غزالن

  ٢٥٠  غزلَة

  ٤٦٢، ٤٦١، ٤٢٨  غَزو

  ٤٦١  غَزوا

  ٤٥٨  غُزوى

٤٤٦  غُزِي  

  ٤٤٦  غَزِيان

يلي٣١٩  غُز  

٢٨٥  غَزِي  

  ٤٤٥، ٣١٩  غُزيل

  ٣١٨  غسلني

  )٢ (٢٦٢  غضاب

  ٢٧٥، )٢ (٢٦٢  غَضىب

، ٢٩١،  ٢٧٥،  )٢ (٢٦٢،  ٣٩ غَضبان
٤٩١، ٤٠٧ 

  ٤١  غَضبانة
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ه٥٠٩  غُض  

  ٤١٤، ٤١٠، ٤٠٨  غَضنفَر

٤٨٧  غَطَر  

  ٥٨  غَطَفان

  ٢٥١  غُفُر

  ٢٥١  غَفور

  ٣٠١  غَالبِ

  ٣٦٢  غالب

، ٢٦٦ ،٢٥٠ ،٢٣٨ ،٢٠٦  غُالم          
٤٢٨  

  ٢٠٦  غُالمة

  ٣٠٨، ٢٦٦، )٢ (٢٣٨  غلْمان

  ٣٤٧، ٢٩٠، ٢٥٠  غلْمة

  ٣٠١  غُلَيبة

  ٣٠٨  غُلَيمون

  ٤٨٨  غُلَيم

وِي٣٢١  غَن  

٢٧٠، ٢٦٩  غَنِي  

  ٣٢١  غَنِية

  ٢٧٢  غَوائب

  ٢٥٧  غُواة

  ٧٩، ٥٢  غَواش

  ٢٤٣  غُول

  ٤٧٨  غُوى

٢٥٧  غَوِي  

  ٤٦٦  غَيب

  ٤٦٢  الغيد

  ٤٦٢  غَيِد

  ٤٦١، ٤٥٩  غَيور

 - ف -          

  ٢٤٠         فُؤاد    

  )٢ (٢٧٢  فارِس

  ٢٦٩  فَاسق

  ٣٤٦، ٣١١، ٢٧١، ٦٠  فاطمة

يم٣١١  فاط  

  ٣٦٢  فَاقد

، ٢٥٠،    ٢٢٥،  ٢٢٢،  ٢٠٦  فىت 
٣٤٤، ٣١٥، ٢٦٠  

  ٢٢٢  الفَتاء

  ٣٥٧، ٣٤٦، ٢٣١، ٢٠٦  فتاة

  ٤٥٧، ٤٥٦  فَتوى

  ٤١٨  الفُتوة

وِي٤٦١، ٣١٥  فَت  

  ٤٥٧  فُتيا

  )٢ (٢٣١  فَتيات

  ٤٦١  فَتيان
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  ٣٠٩  فتيان

تةف٣٠٨، ٢٥٠، ٢٣٩  ي  

  ٣٠٩، ٣٠٨  فُتية

  ٤٠١  فَحج

  ٤١٣، ٤٠١  فَحجل

  ٦٣، ٦٢  فَخذ

  ٢١١  فخرياء

  ٢٧٩  فَداكس

  ٤٠٨، ٢٨٨، ٢٧٩  فَدوكَس

  ٢٨٨  فُديكس

  ٢٤٥  فَذّ

  ٢٢٠  ىفر

  ٣٣٢  فَرائض

  ٢٧٩  فَرادق

  ٢٧٩  فَراديس

  ٢٧٩، ٢٧٨  فَرازِد

  ٢٧٩  فَرازِق

  ٣٣٣  الفَراهيد

اهيدي٣٣٣  الفر  

  ٢١٤  فَرتىن

  ٢١٩  فَرح

         ٣٨٠، ٢١٩  فَرِح  

  ٢٨٨، ٢٧٩  فردوس

ر٣ (٥٠٩  ف(  

ح٣٨٣  فَر  

  ٢٨٨، ٢٧٩، ٢٧٨  فَرزدق

  ٣٧٧، ٣٠٤، ٣٦، ١٤  فَرس

يض٣٣٢  فَر  

طَك٢ فَر 

يق٣٢٠  فَر  

يوده٣٣٣  الفُر  

  ٣٢٠، ٢٩٤، ٢٧٣، ٢٠٥  فَروقَة

  ٢٢٠  فرية 

  ٢٨٨  فُريديس

  ٢٨٨  فُريزِد

  ٢٨٨  فُريزِق

  ٢٩٤  فُريقَة

  ٤٩٢  فَساطيط

 ٧٦ فَساقِ

  ٤٩٢  فُستاط

  ٣٩٤، ٢٣٢  فُستق

  ٤٠٤  فُسحم

  ٧٢  فُسق

  ٤٩٤  الفسكل

  ٢٦٥  فَسل

  ٢٦٨  فَسيح
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  ٢٦٣  فصال

  ٢٦٣  فَصيل

  ٢٠٨  فُضالء

  ٣٨٥  فطَحل

ي٣٢١  فُقَم  

٣٨١  فَقُه  

  ٣٢١   متيمفُقَيم

  ٣٢١  فُقَيم كنانة

مي٣٢١  فُقَي  

  ٣٩٤، ٣٧٧، ٢٨٦، ٢٤١  فَلْس

  ٢٣٩، )٢ (٢٣٨  فُلْك

  ٢٣٨  فُلْكان

  )٢ (٢٨٦  فُلَيس

  ٤٩٤، ٤٦٧، ٢٣٦  فَم

  ٢٣٦  فَمان

٤٩٤  فُم  

  ٢٣٦  فَموان

  ٢٣٦  فَميان

٢٤٥  فَن  

  ٣٠٤  فُهيرة

  )٢ (٢٧٢  فَوارِس

  ٢٧١  فَواطم

  ٢٦٥، ٢٦٤  فَوج

  ٢١٢  فَوضوضى

  ٤٦٧  فُوك

  ٤٩٤  فُوم

  ٢٦٤  فُووج

 يق٢٨٧  فُو  

 ٦٢ فَيد

  ٤١٣  الفَيشة

  ٤١٣  فَيشلَة

  ٢١٢  فَيضوضى

  ٢٥٢  فيل

 - ق -          

  ٣٧٤  قِ 

  ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٢٩  قائل

  ٢٦٥  قائم

  ٣٤٦، ٣٣٨، ٢٠٤  قائمة          

  ٣٩٨، ٢٢١  قَاتلَ

  ٣٦٢  قَاتل

  ٤٩١، ٤٦٧  قاتم

  ٤٩١، ٤٦٧  قاتن

  ١٦  قَاشِ ماشِ

  ٢٧١، ٢٢٧، ٢١٤  قَاصعاء

  ٢٢٩، ٢٢٧  قاصعان

  ٢٢٧  قاصعاوان
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وِي٣١٥  قاض  

، ٣١٥،  ٢٥٦،  ٢٣٦،  ٧٩،  ٥٢  القاضي
٤٤٤، ٣٩٦، ٣٤٤، ٣٤٢  

  ٢٣٦  قاضيان

ي٣١٥  قاض  

  ١٥  قَاعِ

  ٢٦٧، )٢ (٢٦٦  قَاع

  ٣٦٣  قَاعد

  ٤٧٢، ٤٦١، ٤٢٢، ٣٩٤  قَام

  ٢٥٦            قامة 

  ٣٤٦، ٢٠٤قامت           

  ٤٣٠، ٣٩٨، ٣٥٨، ٣٥٧  قالَ

  ٤٦٥  قًالَة

  ٤٦٨، ٤٢٨  قَاول

  ١٦، ١٥  قَب

  )٢ (٣٢٣  قُباء

  ٢٤٨  قَباء

  ٢٧٩  قَباعث

  ٤١١  قُبرة

  ٢١١  قُبيطَى

، ٢٨٨،  ٢٧٩،  ٢٢٥،  ٧٠  قَبعثَرى
٣٩١،  ٣٧٥،  ٣١٣،  ٣١١ ،
٣٩٨  

  ٣٧٥  قَبعثَراة

  ٣١٣، ٣١١  رِيقَبعثَ

  ٣٥١  قَبلُ

  ٢٨٨  قُبيعث

  ٢٨٧  قُبيل 

  ٣٦٢، ٢٢١  قتال

ر٣٩٥  قَت  

  ٣٩١  قَتلَ

  ٣٧٧  قُتلَ

  ٢٥٧  قَتلى

  ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٥٧، ٢٠٥  قَتيل

  ٢٧٣  قَتيلة

  ٧١  قُثَم

جَ٦٦  ق  

  ٤٩٨  قحة

٤٨٨  قُح  

  ٢٦١  قداح

  ٣٠٥  قُدام

  ٢٦١، ٢٤٧  قدح

  ٢٤٣  قدر

٢ (٢٤٣  مقَد(  

  ٤١٤  قُدموس

  ٣٠٥  قُديديمة

  ٢٧٥  قَدمي
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  ٢٨٦  قَذا

  ٤٠٤، ٢٥١  قَذال

  ٣٩٤، )٢ (٣٨٩  قُذَعمل

  ٣٨٩  قُذَعملَة

  ٢٥١  قُذُل

  ٢٥٣  قُذْل

٢٨٦  قُذَي  

  ٤٤٤  قَرأَ

  ٢٥٥  قُرى

  ٢٥٢  قُراد

  ٤٨٩  قراريط

  ٢٧٩  قَراطيس

  )٢ (٢٢٠  ربقُِ

ُقةر٢ (٢٢٠  ب(  

  ٢٥٢  قُرد

  ٢٥٨  قرد

  ٢٥٨، ٢٣٩  قردة

٥٠٠  قَرِر  

  ٣٢٣، ٢٢٨  قُراء

  ٢٣١  قُراءات

  ٢٢٨  قُراءان

  ٢٣١  قُراءة

ائي٣٢٣  قُر  

  ٤٠٨  قُراص

  ٢٩٦  قراط

  ٢٢٩، ٢٢٨  قُراوان

يش٣٢١  قُر  

  ٢٤٣  قُرط

، ٢٨٨،  ٢٧٩،  ٢٢٧،    ٢١٨  قُرطاس
٣٠١  

  ٣٨٩  قرطَعب

يظ٣٢٠  قُر  

النةقَرب٣٧٥  ع  

  ٢١٤  قُرفُصى

  ٤٠٦، ٢١٤  قُرفُصاء

 ٣ قَرقَارِ

  ٢٩٥، ٣٨  قَرقَرى

  ٣٩١  قَرقَف

  ٢٠٩  قَرماء

  ٥٠٠  قَرنَ

  )٢ (٤٩٩  قرنَ

  ٢٢٧، ٢١٨  قُرناس

  ٤٠٨، ٣٩٠، ٣٨٨  قَرنفُل

  ٤٦٦  قَرو

  ٤٦٦  قَروة

  ٢٠٧،٢٥٥  قَرية
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  ٢٩٦  قُريثا

  ٢٩٦  قَرِيثا

  ٢٩٤  قُريثاء

  ٢٩٤، ٢٧٤، ٢١٥  قَرِيثَاء

  ٢٩٦  قُريريط

  ٣٢١  قُريش

  ٣٧٥  قُريعبة

  ٢٩٥، ٣٨  قُريقر

  ٣٠١  قُريطس

  ٢٨٨  قُريطيس

  ٣٢٠  قُريظَة

  ٢٩٦  قُريث

  ٢٩٤  قُريثاء

  ٧١  قُزح

  ٤٧٦  قَسا

  ٤٣٠  قَساوِر

  ٤٣٠  قَسورة

٤٧٦  قُِسي  

  ٢٥٦  قَشع

  ٤٠  القَشوان

  ٢٢٠  قُصى

  ٢١٤  قصاصاء

  ٢٦٠  قصاع

  ٤٩٣  القَزد

  ٤٩٣  القَصد

  ٢٩٠، ٢٦٢، ٢٦٠  قَصعة

  )٢ (٤٥٨، ٢٢٠قُصوى           

وِي٣٢١  قُص  

  )٢ (٤٥٨، ٤٥٧  قُصيا

  ٢٩٠  قُصيعة

ي٣٢١  قُص  

تي٤٨٩  قَص  

يي٣٢١  قُص  

  ٤٢٨  قَضاء

  ٢٥٦  قُضاة

  ٢٥١، ٢٣٨    قُضب        

  ٢٦٧         قُضبان  

  ٥٠٥  قَضض

  ٢٦٨قُضفان          

  ٢٦٦قضفان          

  ٢٦٨، ٢٦٦ قَضفَة           

و٤٥٤  قَض  

، ٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٥١،   ٢٣٨  ضيبقَ
٤٠٠  

  ٢٢٠  قَطَا            

     ٢٢٠     قَطاة        
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  ٥٠٤  قَطط

  ٢٥٢  قطْمري

  ٢١٥  قَطُورى

  ٢٩٠  قَطيع

  ٢٨١  قَعاسيس

  ٢٦٨  عدانقُ

هد٣٥٢  قَع  

  ٢٦٨  قَعود

  ٢١٢  قَعوىل

  ٣٠٣  قُعيس

، )٢ (٣٥٦، ٣٥٥، ٢٤٧، ٢٢٦  قَفا
٤٧٦  

  ٤١٧، ٣٧٩، ٢٤٣، ٢٣٨  قُفْل

  ٢٢٦  قَفَوان

٣٥٦  قَفَي  

٣٥٥  قُفَي  

ي٤٧٦، ٣٥٥  قُف  

٣٥٦  قَفَي  

  ٣٧٤  قُلْ

  ٤٧٥  قَلى

  ٤٣٠  قَالئد

  ٤٣٠  قالدة

  ٣٣٢  قَالنِس

  ٢٤٠         قَلْب    

  ٣٨٠  قَلح

  ٤٠٠  قَلْسى

  ٢٥٢   قُلُص         

  ٤١٧  قَلَم

  ٢٠٦  قَلَنسو         

  ٤٠٠، ٢٧٥، ٢٠٦  قَلَنسوة

ِسي٣٣٢  قَلَن  

  ٢٤٠  قُلوب

  ٢٥٢  قَلوص

  ٣٢٢  قُلَيلَة

يل٣٢٢  قُلَي  

٤١٦  قُم  

٥٠  قَمارِي  

  ٢٤٦  قماط

  ٤٤٤، )٢ (٣٨٥  قمطْر

  ٢٣١  قَناة

  ٢٧٩  قَناديل

  ٣٩٣  قندأْو

، ٤٠٩،  ٣٤٤،  ٢٨٨،  ٢٧٩  قنديل
٤٣١  

  ٤٠٩، ٢٥٢  قنطار

ن٢٤٧  ق  
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  ٢٦٥  قُنة

  ٤١٧، ٢٦٦  قنو

  ٢٣١  قَنوات

  ٢٦٦  قنوان

  ٢٨٨  قُنيديل

ه٤١١، ٣٩١  ق  

  ٣٨٨  قَهبلس

  ٣٩٦  قَهقَار

  ٢٢٥  قَهقَرى

  ٢٢٩، ٢٢٥  قَهقَران

  ٢٧٥  قَهوباء

٢٥٦  وىق  

  ٢٧١  قَواصع

  ٤٠٦، ٢٧٦، ٢٢٧، ٢١٨  قُوباء

  ٥٠٤، ٤٦٦، ٢٦٧  قَود

١٥ قُوس 

  ٣٠٤، ٢٦٧  قَوس

  ٤٧٠، ٤٦٥، ٤٦١، ٤٣٣  قَول

  ٣٣٢، ٢٨٤  قَوم

يم٣٢١  قُو  

  ٤٧٧، ٢٥٦  قُوة

  ٣٢٢  قَوولة

يول٣٢٢  قَو  

٤٧٧، ٤٧٦، ٤٤٦  قَوِي  

ي٤٥٩  قَو  

  ٣٠٤  قُويسة

  ٣٢١  قُومي

  ٢٩٦  قُويمة

٢٦١  قَوِي  

  ٢٦١  قوِية

  ٤٤٧  قيام

  ٤٨٩، ٢٩٦  قرياط

  ٤٥٠، ٤٤٨، ٣٧٨، ٢٩٨  قيم

  ٤٥٠، ٤٤٨، ٢٩٨، ٢٩٦  قيمة

  ٢٦٦  قيعان

  ٦٩، ٦٨  قيلَ

 - ك -          

  ١٩٧ كأنْ            

        ١٩٦    كأْيِن  

  ١٩٦   كائن         

٣٥٧  كَاد  

  ٣٣٤  الكاسي

  ٣٧٢  افكَ

  ٢٧٨، ٢٥٧   كامل         

  ٢٧١  كاهل

  )٢ (٣٥٦  الكبا
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  ٤١٧، ٣٧٧، ٢٦٣  كَبِد

  ٢٥٣، ٢٢٠  كُبر

  ٢٧٨، ٢٥٣، ٢٢٠  كُبرى         

  ٢٥٥  كبرة

  ٢١٤  كبرِياء

٣٥٦  كَبوت  

  ٢٦٣  كُبود

  ٢٨٧  كَبري

، ٤٠٤، ٣٩٨، ٣٩٢، )٢ (٣٦٠  كتاب
٤٢٨  

تابِي٣٣٢  ك  

  ٣٩٢، ٣٣٢  كُتب

  ٧٠  كُتع

  ٧١  كَتعاء

  )٢ (٥٠٣، ٢٠٤  كَتف

  ٤٩٤  كَثَب

٣٩٥  كَثَّر  

  ٤٩٤  كَثَم

  ٢١٥  كَثريى

٤٨٨  كُح  

 ١٥ كخ

ت٣٨١  كُِد  

٢٧٦  كَراسي  

  ٢٩٠، ٢٥٢  كُراع

٢٧٦  كَراكي  

  ٥٢، ٤٩  كَراهية

سي٣٣٦، ٣١٠، ٢٧٦  كُر  

  ٢٥٢  كُرع

كي٢٧٦  كُر  

م٣٨١  كَر  

  ٢٦٨، ٢٠٨  كُرماء

  ٢١٥  كَرِيثاء

  ٢٦٨  كرمي

، ٢٥٢،  ٢٣٠،  ٢٢٧،  ٢٢١  كساء
٤٠٦،   )٢(-٣٢٣،   ٣٢١ ،
٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨  

  ٤٢٨، ٢٢٧  كساءان

سائي٣٢٣  ك  

  ٢٢٧  كساوان

ساوِي٣٢٣  ك  

  ٣٢٣، ٢٢٩، ٢٢٨  كسايان

  ٢٥٥  كسر

  ٢٥٥، ٢٥٤  كسرة

وِي٣٢١  كُس  

ي٣٢١  كُس  

يي٣٢١  كُس  

  ٢٦٠  كعاب
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  ٢٦٤، ٢٦٠  عبكَ

  ٦٨  كَعسب

  ٢٦٤  كُعوب

  ٢٨٧  الكُعيت

  ٥٩  كُفر

  ٥٩  كُفران

  ٢١١  كُفُرى

٢٤١  كَف  

  ٣٩٧، )٢ (٣٩٦  كَفْكف

  ٤١٦، ٢٩٩  كُلْ

  ٣٣٣  كالب

البِي٣٣٣  ك  

  ٢٨٣  نكَلْبتا

 ٤١١، )٤(-٣٣٠ ،٣٢٩، ٣٨ كلْتا

لْتاوِي٣٣٠  ك  

وِيلْت٢ (٣٣٠  ك(  

يلْت٢ (٣٣٠، ٣٢٩  ك(  

  ٣٢٥  كُلْثوم

ي٣٢٥  كُلْثوم  

  ٥٠٢  كلَل

  ٥٠٢  كلَّة

  ٢٨٤  كَلم

  ٢٨٤  كَلمة

لَوِي٣٢٩  ك  

لْوِي٣٣٠  ك  

  ٣٣١  كَم

  ٢٨٤، ٢٠٦كمء             

  ٢٨٤، ٢٠٦  كَمأة

  ٢٥٧  كُماة

  ٢٤٨  كُمر

  ٢٥٧  كَملَة

  ٣٩١  كُمثْرى

ي٣٣١  كَم  

  ٢٨٧  الكُميت

ي٣٣١، ٢٥٧  كَم  

  ٤٠٩  نأْبِيلكُ

  ٢٨٠  كَناهر

  ٢٥١  كناز

ت٣٢٤  كُن  

  ٣٩٣  كنتأْو

يت٣٢٤  كُن  

  ٢٥١  كُنز

  ٤٠٩، ٣٩٣، ٣٨٩  كَنهبل

  ٢٨٠  كَنهور

  ٢٣٥  كَهالت

  ٢٧١  كَواهل
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  ٤٠٠، ٣٩٠  كَوثَر

  ٤٤٩، ٢٦٦، ٢٥٨  كُوز

  ٤٤٩، ٢٥٨  كوزة

  )٢ (٤٥٥، ٤٥٢  كُوسى

  ٤٣٧، ٣٩٠  كَوكَب

  ٣٣١، ٣٠٠  كَي

نئ١٩٧  كي  

  ٢٠٧  كَيالجة

٤٩٢، ٣٣٠، ٣٢٩  كَيت  

يت٣٢٩  كَي  

  ٢٦٦  كيزان

  ٢٥٨  كَيسى

  ٤٥٥  كيسى

  ٢١٠  كيصى

٣٥١  كَيف  

٣٥١  كَيفَه  

  ٢٧٥  كَيكَة

  ٢٠٧           كَيلَجة

  ٨٨، ٨٧  كَيمه

وِي٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩  كَي  

٣٠٠  كَي  

  ٢٥٨  كَيس

ي٣٠١  كُي  

 - ل -          

  ٤٤٢  ألَّال

م٣٨١  لَؤ  

  ٢٦٩  لَئيم

  ٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٣١  ال 

  ٣٠٦  الالَّئي

  ٣٠٦  الالَّئني

٣٣١  الئي  

٣٤٨  الت  

  )٣ (٣٠٦  الالّيت

٣٤٨  اله  

٣٩١  اللّهم  

  )٢ (٤٤٧  الوذَ

٣٣١  الوِي  

  ٣٠٦  الالَّي

  ٥٠٣، ٥٠٢، ٢٦٥  لَبب

٣٨١  لَبُِب  

  ٣٣٥  لَبِس

  ٢٨٤  لَبن

  ٢٠٦              لَبِن

  ٢٠٦  لَبِنة

  ٢٦٩  لَبيب

  ٣٠٦، ٣٠٥  الّيت
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  )٤ (٣٠٦، ٣٠٥  اللّتيا

  )٤ (٣٠٦  اللّتيات

  ٣٠٥  اللّتيان

  ٢٥٦  لثى

  ٢٥٦  لثَة

  ٦٤  لجام

  ٢٣٥  لَجبات

  ٢٣٥  لَجبة

  ٢٢٤  لُحى           

 ٢٥٦، ٢٢٣ لحى            

 ٢٢٤      لحاء       

  ٥٠٤  لَحح

  ٣٣٦  لحياينّ

  ٢٥٦، )٢ (٢٣٤  لحية

  ٣٩  لَحيان

  ٥٠٤  لَخخ

  )٢ (٤٩٧، ٤٩٦  لدة

  ٣٧٤، ٣٠٧، ٣٠٥  الّذي

  )٢ (٣٠٦، ٣٠٥  اللّذَيا

  ٣٠٥  اللّذَيان

  ٣٠٦  اللّذَيون

  ٣٠٦  اللَّذَيون

  ٣٠٦  اللَّذَيين

  ٣٠٥  اللَّذيني

  ٤٩٢، ٤٢٦  صتلَِ

ل٤٩٢، ٤٢٦  ص  

  ٤٢٦  لُصوت

  ٤٢٦  لُصوص

  ٦٠  لَظى

  ٣٧٤  لَعلَّ

ن٤٩١، ٤٨٧  لَع  

  ٢٩٠  لَغاغيز

ن٤٨٧  لَغ  

  ٣٠٥، ٢٩٥، ٢٩٠، ٢١١  لُغيزى

  ٢٩٥  لُغيغز

  ٣٠٥  لُغيغيزة

  ٢٦٣  لقاح

  ٢٦٣  لقْحة

  ٤٥٧  لَقْوى

يح٣٣٣  لَم  

  ٦٤  لَمك

  ٣٩٧، )٢ (٣٩٦  لَملم

  ٥٠٢  لمم

  ٥٠٢  لمة

هم٤١١، ٣٤٨  ل  

٣٤٠  لَه  
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ك٤٢٤  لَهِن  

  ٣٣١، ٣٠٠  لَو

  ٤٤٧  لواذ

  ٦٤  لوط

  ٣٢٥  لوال

٣٠٠  لَو  

وِي٣٣١  لَو  

  )٣ (٣٠٦  اللَّويتا

  ٣٢٢  لُويزة

زِيي٣٢٢  لُو  

ي٣٠١  لُو  

٣٢٥  لَوِي  

  )٢ (٣٠٦  اللَّويا

  ٣٠٦  اللَّويون

  ٣٧٤  لَيس

  ٢٩٠، ٢٧٥             لَيلة 

٤٥٩  لَي  

  ٢٩٠  لُييلية

 - م -          

 ٣٧٤  م  

  )٢ (٤٠٥  مأْجج

  ٤٩٩  مؤرنب

  ٤٩٩  مؤرنبة

  ٤٠١، ٣٩٨  مأروط

  ٢٧٥    املَأقي        

، ٣٦٨، ٣٦٧، )٢ (٣٠٠، ٢٩٩  ما
٤١١، ٣٧٢  

، ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٨،  ٢٨٤  ماء
٤٤٠، ٤٢٧، ٤٠٦، )٢ (٣٢٣ ،
٤٨٥  

  ١٦  ماِء

ائي٣٢٣  م  

  ٢٩٨  ماش

، ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣٥٨،  ٢٤٤  مال
٤٢٥  

  ٦١  ماه

  ٤٦٤  ماهان

 اوِي٢ (٣٢٣  م(  

  ٢٨٧  مبيطر

  ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٥٣  مبِيع

  ٤٦٩  مبِني

  ٣٦٧، ٢٣١، ٢٢٥  مىت

  )٢ (٤٨٠  متسر

  )٢ (٤٨٠  متصل

  ٢٩٦  متعد

حت٤٨٧  م  

  ١٨٧  متسعن
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هت٤٨٧  م  

  ٢٣١  متيات

  ٢٢٥  متيان

  ٢٩٦  متيعد

  ٤٣١  مثَاوِب

  ٤٧ ،)٢ (٤٥، ٣٧  مثْىن

  ٤٣١  مثُوبة

نج٤٠٥  م  

  ٣٣٢  محاسن

نِيحاس٣٣٢  م  

  ٢٢٠  محترم

  ٣٣٥  محضري

  ٣٠١  محمود

وِيح٣١٤  م  

  ٣١٤  محيي

ييح٣١٤  م  

  ٢٨٠  مخاتر

  ٥٠٦، ٢٨٠  مختار

  ٤٩٤  مخر

  ٢٢١  مخصف

  ٤٧  مخمس

  ٤٧١، ٤٧٠  مخياط

  ٤٧١، ٤٧٠  مخيط

  ٢٢٠  مدى

  ٣٣٣  مدائن

نِيدائ٣٣٣  م  

  ٥٢  مدارى

  ٢٨٠  املَداعي

٤٨٧  مدح  

  ٢٨٨، ٢٧٩  مدحرج

٤٩١  مد  

هد٥٠٩  م  

  ٢٢٠  مدر

  ٢٢٠        مدرة    

وعد٤٧٤  م  

يعد٤٧٥  م  

هد٤٨٧  م  

  ٤٧٣  مدووف

  ٢٦٤، ٢٦١  مدي

  ٢٢٠مدية                 

  ٢٨٩  مديع

  ٤٦٩، ٣٩٩  مدين

  ٣٣٢، ٢٩٩  مذْ

  ٢٢٩  مذرى 

  ٢٢٨، ٢٢٥  مذْروان

  ٢٢٩  مذريان
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  ٢٢٠  مذْهب

يذ٣٣٢  م  

ر٤١٦  م  

  ٤٣٤  املرآة

يئر٣٣٢  م  

ئير٣٢٦  م  

  ٢٥٥، ٢٢٠  مرى

  ٤٣٤  املَرائي

٢٨٠  رارِيسم  

  ٤٣٤  مرايا

  ٤٠٣، )٢ (٤٠٢  مرجل

  ٤٠٥  مرحب

  ٢١٣  مرحيا

  ٤٩٢  مردى

در٣٩٦  م  

  ٥٠٨  مرنَ

  ٤٠١  مرزجوش

  ٣٨٠  مرِض

  ٢٥٨  مرضى

  ٤٧٥  مرضوة

يضر٢ (٤٧٦، ٤٧٥  م(  

  ٢٠٩  مرط

  ٤٩٢، ٢٠٩  مرطَى

يطر٤٠١  م  

  ٤٠٣، ٤٠٢  مرعزى

ىمدق٢١٣  ر  

قَِسير٣٢٧  م  

  ٣٥٥، ٣١٢  مرمى

  ٢٢١  مرمى

  ٣٥٧  مرماة

ماوِير٣١٣  م  

،   )٢(-٣٩٥،   ٣٩١،   ٢٨٠  مرمرِيس
٣(-٣٩٧(  

ويمر٣١٧، ٣١٢  م  

يمر٤٧٥، ٣١٧، ٣١٢، ٣١١  م  

  ٣٣٥  مرو

 ٣٧ مروان

زِيور٣٣٥  م  

  ٣٣٢  املُرِي

  ٢٥٥، ٢٢٠  مرية 

 ٣٩٧ يسمريرِ

  ٢٥٨  مريض

  ٤٦٩، ٣٩٩  مرمي

  ٢١٨  مزاء

نِيز٣٢٠  م  

  ٤٠٥، ٣٩٩  مزود
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  ٢١٧  مزيقياء

  ٣٢٠  مزينة

  ٣٦٠، ٢٧٨، ٥٦، )٢ (٥٠  مساجِد

تس٥٠٠  م  

  ٣١٣، ٢٢٥  مستدعى

  ٢٨٩، ٢٨٠  املُستدعي

  ٢٣١  مستدعيات

عيدتس٣١٣  م  

  ٣١٤  املُستعلي

تسميل٣١٤  ع  

  ٤٠١، ٢٧٨  مسجِد

  ٤٩٣  مسدود

  ٢٢٠  مسرح

  ٢٢٠  مسعى

 سكني٢٠٥         م  

  ٢٠٥  مسكينة

  ٢٠٦  مسلم

، )٢ (٣١٨،  ٢٩٤،  ٢٣١،  ٣٦  مسلمات
٣٤٧  

  )٢ (٣١٨  مسلمان

  ٣١٨  مسلماينّ

  ٣٤٧، ٢٣١، ٢٠٦  مسلمة

  )٢(-٣١٨، )٢ (٢٩٤، ١٩٨  مسلمون

مونِيلس٣١٨  م  

يملس٤٥٩، ٣١٨  م  

  ٤٧٣  مسو

  ٤٧٣  مسوء

  ٤٧١  مسواك

  ٢٩٤  مسيلمات

  ٢٩٤  مسيلمان

  ٢٩٤  مسيلمون

  ٢٢١  املُشاء

  ٢٥٧  مشتر

  ٤٩٣  مشدود

شش٥٠٤  م  

  ٣٧٩  مشط

  ٣٧٩  مشط

  ٤٧٤  مشيب

  ٢١٧  مشيخاء

  ٢١٤  مشيوخاء

  ٤٣١  مصائب

  ٤٨٨، ٤٤٥، )٢ (٥٠  مصابيح

  ٣٠٨، ٢٨٣  مصارين

  ٤٤٥  مصباح

  ٣٠٨، ٢٨٣  مصران

  ٤٠  املَصان
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  ٣١٣، ٢٢٥  مصطَفى

  ٢٣١  مصطَفَيات

  ٢٣٩  مصطَفَين

يطَفص٣١٣  م  

  ٤٧٣، )٢ (٤٧٢  مصون

  ٤٧٣  مصوون

  ٤٤٥  مصيبِيح

  ٧١  مضر

  )٢ (٤٥٣  مضوفَة

  ٢٨٩، ٢٨٠  مطالق

  ٢٨٩، ٢٨٢  مطاليق

  ٤٣٥  وىمطا

  ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٣  مطايا

  ٤٩١  مطّ

  ٣٦٢  مطْواع

  )٢ (٢٨٩  مطَيلق

  ٢٨٩  مطَيليق

  ٤٧٤  مطْيوبة

  ٤٣٣  مطية

  ٣٣٣  معافر

رِيعاف٣٣٣  م  

  ٤٣١  معايِش

  ٣١٤  املُعتدي

يدتع٣١٤  م  

  ٢٥٦  معدة

ودع٤٧٤  م  

  )٢ (٥٧، ٥٦، ٣٧  معدي كَرِب   

يدع٤٧٥  م  

  ٤٠١، ٣٩٨، ٣٩٠  معزى

  ٤٧  معشر

  ١٨٧  معشرِن

  ٢٢٥، ٢٢٠  معطَى

  ٢٢٢  معطاء

  ٤٥١، ٢٣١  معطاة

  ٣٣٥  معطار

  ٣٠١  معطَف

  ٢٣١  معطَيات

  ٤٥١، ٤٥٠  معطَيان

  ٢١٦  معكُوكاء

  ٣١٤  معلّى

 ٤٥٣، ٤٣٠ معيشة

  ٤٩٤  مغثور

  ٤٢٣، ٣٠٨، ٢٩٠  مغرِب

  ٣٥٥  مغزى

  ٢٢١  مغزل

  ٢٠٥  مغشم
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  ٤٩٤، ٤٠٣، ٤٠٢  مغفُور

  ٤٠٠، ٣٧٥  مغناطيس

  ٤٢٣، ٣٠٨، ٢٩٠  مغريبان

  ٣١٩  مغيِل

ييِلغ٣١٩  م  

  ٤٣٠  مفازة

  ٤٣٠  مفاوِز

  ٤٣١، ٢٢٣  مفتاح

  ٤٤٧  مقَاتوة

  ٢٨١  مقاعس

  ٤٦٩  مقام

  ٢٢٠  مقْتىن

  ٣٦٢  مقْدام

  ٤٥٤  درةمقْ

  ٤٧٣  مقْروء

وقْر٤٧٣  م  

  ٣٠٣، ٢٨٩، ٢٨١  مقْعنِسس

  ٢٢٣  مقْلى

  ٢٢٣  مقالء

يقْل٤٧٥  م  

  ٤٧١  مقْوال

  ٤٧١  مقْول

  ٤٧٢  مقُول

  ٤٧٣  مقْوود

قْوِي٢ (٤٧٦  م(  

  ٢٨٩  مقَيعس

  ٤٦٩  مقيم

  ٣٥٦  املَكا

كاكي٤٩٠  م  

ككَان٧  م  

  )٢ (٤٩٨، ٢٢٠  ممكْر

  ٥١  مكْرم

  ٣١٨، ٣١١  مكَّة

  ٤٩٠، ٤٣١  مكُّوك

  ٢١١  مكِّيناء

كِّي٣١١  م  

  ٣٥٦  املَكْو

  ٣٥٦  املَكْوة

  ٢١٣  مكْورى

  ٢١٣  مكْورى

  ٤٧١  مكْيال

  ٢٨٧  مكَيرِم

  ٤٧٣  مكيل

  ٥٢، ٤٩  مالئكَة

  ٣٣٣، ٣٣٢  مالمح

يحالم٣٣٢  م  
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يلَح٣٢١  م  

  ٤١١  ملَكُوت

  ٥٠١، ٣٩٤  ملَّ

  ٣٥٥، ٣١٤، ٢٢٠  ملْهى

  ٢٠٥  ملولَة

  )٣ (٣٢١  ملَيح 

يحلَي٣٢١  م  

  ٣٤٦  ممتلئ

يلتم٣٤٦  م  

  ٤٠٢  ممرجل

  ٢٢٦  منا

  ٤٣١  منائر

  ٥٠  منابِر

  ٢٢٤  منابِري

  ٣٦٢  منافق

  ٣٦٢  منافيخ

يناف٣٢٦  م  

  ٢٨٠  مناقد

  ٣٢٩  منت

  )٢(-٢٨٩ ،٢٨٢، ٢٨٠  منطَلق

  ٢٨٠  منقاد

  ٢٢٦  منوان

  ٢٩٩  منيذ

  ٣، )٢ (١ مه

  ٢٧٤  مهارى

  ٢٧٤  املَهاري

اري٢٧٦  مه  

  ٢٠٧  مهالبة

 ٤٠١ مهد

 ٢٢١ مهدى

 )٢ (٤٠٥ مهدد

  ٢٢٢  مهذار

رِيه٢٧٦، ٢٧٤  م  

  ٥١  مهلَك

لَّبِيه٢٠٧            م  

  ٦٦  مهندز

  ٤٧٤  مهوب

 ٣١٩ مهيام

 ٢٨٧ مهيمن

 ٣١٩ مهييم

يمييه٣١٩ م 

  ٣٦٢  مواثيق

  ٢٠٧  موازِجة

  ٢٩٨  موازين

  ٣٦٢  مواعيظ

  ٢٥٨  موتى
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 ٤٠ املَوتان

  ٤٨١  موتِسر

  ٤٨١  موتصل

  ٧٧، ٤٥  موحد

  ٤٢٧  موروث

  ٢٠٧           موزج

، ٤٠٢،  ٣٩٤،  ٢٥٢،  ٥٣  موسى
٤٢٢، ٤٠٥  

  ٤٥١  موسر

  ٤٥٢، ٤٥١، ٢٩٦  موقن

  ٢٢٣  موىل

  ٢٩٨  مويش

  ٢٩٦  مويعد

  ٤٤٠، ٤٢٧، ٣٠١، ٢٩٨  مويه

يو٣٠١، ٢٩٩  م  

  ٢٩٩، ٢٤٦  ميت

  ٢٤٦  ميتة

يتي٣١٨  م  

  ٤٧٩، ٢٩٨  ميزان

٤٧٩  يقاتم  

  ٢٠٥  ميقان

  ٢٠٥  ميقانة

  ٢٩٩  مييت

  ٤٥٩، ٣١٨، ٢٥٨  ميت

  ٢٩٦  مييقن

 - ن -          

  ٢٦٤  نؤي

  ٢٦٤  نئي

  ٣٦٧  نا

  ٣٩٦  ناَء

  ٤٧٨  نائم

، ٣٠٤،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ٢٩٦  ناب
٤٦٢، ٣٩٨، ٣٥٨، ٣٤٤  

  ٤٣٩، ٢٥٢  نار

٤٤٧  نار  

  ٣٧٢  الناس

  ٣٦٢  ناشط

  ٣٦٢  ناصح

  ٢٧١  ناصية

  ٢٥٧  ناعق

  ٣٦٢  نافخ

  ٢٠٧  ناقة

  ٢٧٢  ناكس

  ٣٥٨  نال

  ٢٣١  نباءة

  ٢٣١  نباءات
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  ٢٣١  نباوات

  ٤٦٤، ٢٣٢  نبِقَة

  ٢٣٢  نبِقات

  ٤٩١  نثْرة

  ٢٤٧  نجد

سج٣٨١  ن  

  ٤٧٦  نجو

  ٢٠٩  نجوى

وج٤٧٦  ن  

رِيح٣٢٤  ن  

  ٤٧٦  نحو

وح٤٧٦  ن  

  ٢٥٩  نِحي

  ١٥  نِخ

  ٣٣٦، ٢٠٦  خنلٌ 

  ٣٣٦، ٢٠٦  نخلَة

  ٤٥١  نداعي

  ٢٦٢  نِدام

  ٢٦٤  ندب

  ٤٢  ندِس

  ) ٣ (٤٠، ٣٩  ندمان

  )٢ (٢٦٢، ٤١، ٣٩  ندمانة

  ٤٠  ندمى

  ٤١، ٣٩  ندمانة

  ٢٦٤  ندوب

  ٢٥١  نذُر

  ٢٥١  نذير

  ٤٠٩، ٦٦  نرجِس

، ٧٦،  ٧٥،  ١٤،  ١١،  ٣،  ٢ نزالِ
١١٣ 

  ٣٣٦، ٢٠٧  نسابة

  ٢٦٦  نِسوة

  ٢٦٦  نِسوان

  ٥٩  نسي

  ٥٩  نِسيان

  ٤٥٧، ٤٥٦  نشوى

  ٤٠  النصران

  ٣٠٤، ٢٦٥  نصف

  ٢٧٠، ٢٦٨   نصيب

  )٢ (٣١٨  نصيبِني

بِيينيص٣١٨  ن  

يبِيص٣١٨  ن  

رِبض٢ (٤١٠  ن(  

  ٢٤٦  نِضوة

  ٢٤٧  نضيضة

  ٢٠٧  نعجة
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  ٢٥٧  نعقَة

لن٣٠٤  ع  

  ٢٣٩  نِعم

  ٤٢٤، ٢٤٣  نِعمة

  ٤٩٣  نِعمت

  ٤٥١  نغازي

  ٢٤٧  نغر

  ٢٤٧  نِغران

  ٢٥٥  نفَس

  ٢٥٩، ٢٥٥، ٢١٦، ٢٠٨  نفَساء

  ٢٥٩  نفَّاس

  ٢٥٩، ٢٥٥  نفَّس

  ٢٥٥  نقَق

ق٢٤٩  ن  

  ٢٥٥، ٢٤٩  نقُوق

  ٣٧٨  نِكْس

  ٤٧٦  نما

  )٣ (٢٦٣  نِمار

  ٢٦٣، ٢٥٢  نمر

  ٣١٦، ٣١٥، )٢( ٢٦٣  نمر

  ٢٦٣، ٢٥٢، ٢٤٦  نمرة

يرم٣١٦  ن  

م٢٤٩  ن  

  ٢٦٣  نمور

  ٢٤٩  نموم

وم٤٧٦  ن  

  ٤٠٩  نهشل

وه٤٥٤، ٣٨١  ن  

وه٤٦٠  ن  

هِي٤٥٤  ن  

  ٤٣٧  نوى

  ٤٤٧  نِوار

  ٢٧١  نواص

  ٢٨٣، ٢٧٢  نواكس

  ٢٨٣  نواكسون

  ٢٥٤  نوب

  ٢٥٦، ٢٥٤  نوبة

  ٦٤  نوح

  ٢٦٦  نون

  ٤٧٨  نوام

  )٢ (٤٧٨  نوم

وِيو٤٣٧  ن  

  ٢٩٧  نويب

  ٣٢٢، ٣٠٤  نويرة

رييو٣٢٢  ن  

  ٤٣١  نيائف
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  ٤٣١  نيايِف

  ٢٦٦  نِينان

  ٤٧٨  نيام

  ٢٩٦  نييب

  ٤٣١  نيف

  ٤٧٨  نيم

 - هـ -          

  ٣٦٧  ها

اب٣٩٤، ٣٥٨  ه  

  ٦٩  هابيل

ات١٢  ه  

  ١٢  هاتوا

  ١٢  هاتي

  ١٢  هاتيا

نيات١٢  ه  

اد١٥  ه  

  ٢٥٩، ٢٥٧  هادر

  ٣١٨  هارون

  ٢٩٩  اهلاري

  ٢٧٢، ٢٥٨  هالك

  ٢٨٠  هبائخ

ايب٥٠  ه  

  ٦٠  هبة

  ٧١  هبل

  ٤١٢، ٣٨٥  هبلَع

يب٥٠  ه  

  ٣١٩، ٢٨٠  هبيخ

  ٢١٢  هبيخى

يخيب٣١٩  ه  

ج٢ (١٥  ه(  

  ١٥  هجا

  ٢٦٣، ٢٣٨  نهجا

  ٢١٠  هجريى

  ٤١٢  هجرع

  )٢ (٤٣٥  هداوى

، )٢ (٤٣٥،  )٢ (٤٣٤،  ٤٣٣  هدايا
٤٣٦  

  ٤٢٨  هداية

  ٢٥٧  هدرة

  ٢٥٩  هدرة

عد١٥  ه  

  ٢٥٦  هدم

  ٤٠١  هدم

  ٤٠١  هدمل

  ٤٣٣  هدية

                   يذَل٣٢١ه  
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  ٤٨٦  هذه

  ٤٨٦  هذي

  ٣٢١  هذَيل

هاق٤٩٩، ٤٨٥، ٤٢٧  ر  

  ٤٣٦، ٤٣٥  هراوى

  ٤٣٥  هراوة

تحر٤٢٤  ه  

تدر٤٢٤  ه  

قتر٤٢٤  ه  

  ٤١٢  هركُولَة

  ٢١٢  هرنوى

  ٣٨٣  هرولَ

س١٥  ه  

  ٢٥٦، ٢٤٦  هضبة

  ٢١٣  هطْالء

  ٣٠٠، ٢٩٩  هل

  ١٥  هال

  ٤١٢  هلْقَامة

  ٢٥٨  هلْكى

لُم٥١١، )٣ (٥١٠، )٣ (١٢  ه  

  ٥١٠، ١٢  هلُما

نملْم٥١٠، ١٢  ه  

نلُم٥١٠  ه  

نلُم٥١٠، ١٢  ه  

هلُم٥١٠  ه  

  ٥١٠، ١٢  هلُموا

  ٥١٠، ١٢  هلُمي

نيلُم٥١٠  ه  

  ٣٠٠، ٢٩٩  هلَيل

لَي٣٠٠، ٢٩٩  ه  

تم٤٩٩  ه  

  ٣٨  همز

تمم٤٩٩  ه  

  ٢٣٦  هن

  ٤١٣  هناك

  ٣٢٩  هنت

  ٢٥٥  هند

، ٨٣ ،٦٣،  ٦٢،  )٢ (٦١،  ٦٠  هند
٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  )٢(٢٣٣ ،
٤٤٤  

  ٢٣٣  هنِدات

  ٣٨٩  هندلع

  ٨٣، ٦٢  هنيدة

  ٤٨٦  هنيهة

  ٢٣٦  هنوان

  ٤٨٦  هنية

و٣٥١  ه  
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  ٤٦٣، ٤٣٧، ٢١٩  هوى

  ٥٦  هوازِن

  ٢٧٢  هوالك

وب٤٧٤  ه  

هو٣٥١  ه  

وِيو٤٣٧  ه  

وِي٢١٩  ه  

  ٢٩٩  هوير

  ٢٩٩  هوير

ي٣٥١  ه  

ؤي٣٨١  ه  

  ٤٥١  هيام

تي٣  ه  

  ١٥  هيج

دي١٥  ه  

  ٤١٣  هيق

  ٤١٣  هيقَل

  ٥٠٤  هيلل

  ٤٥٢  هيم

  ٤٥٢  هيماء

هي٣٥١  ه  

  ٧  هيهاء

  ٧  هيهاة

 )٢ (٣٤٧ ، ٧، )٢ (٦، )٢ (٥ هيهات

  ٧  هيهاك

 ٧ هيهان

  ٣٤٧، ٧  هيهاه

  ٤٦٦  هيوة

  ٣  هيا

  ٤٢٤  هياك

  ٢٧٠  هين

 - و -          

  ٤٣٦  الوؤلَى

  ٤٣٨  الوأي

  ٥  وا

  ١٨٢  واحد

  )٢ (٢٥٧، ٢٤٦  واد

  ٤٢٧  وارِث

  ٤٣٧  واصلَة

  ٤٣٧  واقية

  ٢٢١             واىل

  ١٤، ٥  واهاً

  ٤٢٨  واو

  ٧٥  وبارِ

  ٣٧٩  وتد

٣٧٩  دوِت  
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رت٤٩٧  و  

  ٤٩٧  وِتر

  ٤٩٧  وِترة

  ٤٩٧  وِثْبة

دج٤٩٦  و  

  ٤٣٩، ٢٤١  وجه

  ٤٩٨، )٢ (٤٩٧  وِجهة

ح١٥  و  

  ٢٧٠  ودداء

  ٢٧٠  ودود

وِي٣٣١  وِد  

يِي٣٣١  وِد  

  ٣٠٥  وراء

اَءكر٧  و  

  ٤٢٧  ورِث

خر٤٢٧  و  

  ٤٠٨، ٤٠١، ٣٩٢  ورنتل

  ٣٠٥  وريئَة

  ٤٣٩  وِسادة

  ٤٣٩  وِشاح

وِي٣٣١  وِش  

يِي٣٣١  وِش  

  ٢٧٣  وصائد

  ٢٤٥  وصف

  ٢٧٣  وصيد

  ٢٣٠، ٢٢٨  وضاء

  ٢٢٨  وضاءان

  ٢٣٠  وضاؤون

  ٢٥٢  وطاط

  ٢٥٢  وطُط

  ٣٤٨  وعى 

  )٢ (٤٣٧، ٤٣٦  الوعد

دع٤٩٦، ٤٩٥  و  

  )٢ (٤٩٧  وِعدة

  ٢٤٥  وعر

  ٣٧٧  الوعل

  ٣٧٧، ٣٤٣، ٢٤٤  وعل

  ٣٤٣  وعلّ

  ٣٩٩  وعوع

  ٢٩٩  وعيدة

  ٢٤٥  وغْد

  ٤٣٩  وِفَادة

  ٢٤٥   وقْت         

قُح٤٩٨  و  

  ٢٤٥وقْف            

  ٤٩٧  الوِقْفَة
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  ٤٨٧  وقْنة

  ٢٤٥ وكْر            

كَّد٤٢٧  و  

  ٤٨٧  وكْنة

  ٢٢١  والء

قل٤٠٢  و  

يل٢٧٠، ٢٦٩  و  

  )٢ (٢٤٥  وهم

  ٤٣٨، ٤٣٦  ووفي

  ٤٣٦  الوولَى

 )٣ (٥ وي

 ٣٣٨، ١٤، ٣ ويهاً

 - ي -          

سئ٤٩٨  ي  

سئ٤٩٨  ي  

  ٣٩٩  يؤيؤ

  ٤٦٨  يأْيس

  ٣٧٢، ٣٦٧  يا

  ٤٨١  ياتِسر

  ٤٨١  ياتصل

بِني٤٦٨  ي  

  ٤٨٠  يتِسر

  ٤٨٠  يتصل

  ٤٨١  يتخذُ

  )٢ (٢٧٥  يتيم

بِيثْر٣١٦  ي  

دج٤٩٦  ي  

بِيصح٣١٦  ي  

رمح٣٩٩  ي  

  ٤٦٢  يخشونَ

، ٢٩٩،  ٢٣٦،  ٢٠٤ ،)٣ (٦٢  يد
٣٧٤،  ٣٢٩،  ٣٢٨،  ٣٠٣ ،
٣٩٠  

 ٢٣٦ يدان

  ٤٩٦  يدع

وِيد٣٢٩  ي  

  ٣٠٣، ٢٩٩، ٢٠٤، ٦٢  يدية

يِيد٣٢٩  ي  

  ٤٩٦  يذَر

يئر٣٣٢  ي  

  ٣٤٨، ٣٣٢، ٣٠٠  يرى

در٤١٦  ي  

 ٢٩ يرضى

  ٤٥١، ٤٥٠  يرضيان

  ٤٥١  يرضيان

  يرم
  

٧٩  
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  ٦٧  يرمغ

  ٣٠٠  يريء

ير٣٠٠  ي  

ردز٤٩٣  ي  

  ٤٩٣  يزدق

  ٤٩٣  يزدلُ

  ٤٧٠، ٨٣، ٦٩، ٣٧  يزيد

رتس٥٠٦  ي  

رتس٥٠٦  ي  

  ٤١١، ٤٠١  يستعور

ردس٤٩٣  ي  

  ٤٩٣  يسدلُ

ِسر٤٩٨  ي  

رس٤٩٨  ي  

طس٤١٤، ٣٩١  يعي  

عس٢ (٤٩٦  ي(  

 ٢٩ يسعى

  ٤٥١  يشأَيان

  ٤٩٣  يصدق

يدص٤٦٩  ي  

رِبض٤٠٠  ي  

عض٤٩٦  ي  

  ٢٦٠، ٢٥٦  يِعار

دع٤١٦،  ٣٩٦،  ٣٩٢،  ٣٩٠  ي ،
٤٩٦، ٤٩٥  

  ٢٦٠، ٢٥٦  يعر

  ٢٦٠، ٢٥٦  يعرة

  ٧٩  يعلَى

  ٣٤٨  يعي

كْرِم٤٩٨  ي  

  ٤٤١  يالَّء

  ٤٠١، ٤٠٠  يلْمع

 ٤٢ يعملٌ

 ٤٢ يعملَةٌ

  ٣٠٠  يعلى

روع٤٦٩  ي  

  ٣٠٠، ٧٩  يعيل

  ٤٩٩  يقْرِرنَ

  ٤٩٩  يقرنَ

  ٤٩٦  يقْطني

  ٣٧٧  يقُظ

قَع٢ (٤٩٦  ي(  

  ٤٦٨، ٤١٦  يقوم

يمق٤٦٨  ي  

الد٢٨١  ي  

  ٢٨٩، ٢٨١  يلَندد
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دلَي٢٨٩  ي  

 ٣٣٦، ٤٩ يمان

  ٤٦٢  يمحونَ

م٢٤٢  نيي  

  ٢١٦  ينابِعاء

 ٦٦ ينجلب

به٤٩٦  ي  

ريه٣٩٩  ي  

 ٢١٢ يهيرى

  ٤٩٦  يوجل

  ٤٩٦  يوضؤ

وعي٢ (٤٩٦  د(  

  ٤٣١  يوِم

  ٤٣١  يين
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    واجلملالتراكيبفهرس 

  
  -  أ-

  ٤٤١  أَأْتمر بكر أم ال؟

  ٤٤١  أَأْتمن زيد أم ال؟

  ٤٢٠  آلْحسن عندك؟

  ٤١٥  آلرجل؟

  ٤٤٢  آنت فَعلْت؟

  ٤٢٠  آيمن اِهللا ميينك؟

دمى أَح٣٦٥  أت  

  ٣٦٦-٣٦٥  أتى قاسم

  ٣٩٠  احتذى به

              رشع ١٨٧      أحد  

                    رشع ١٧٦أحد  

                  كرشع ١٧٧أحد  

                  رِكعش ١٧٩أحد  

       زيد عشر مع أحد كعشر ١٧٩أحد  

  ١٧٦إحدى عشرةَ امرأةً واثنتا عشرة      

   إليك إيلّ ال أحسن ١١٢أحِسن  

  يا هند يِنش٣٠             اخ  

  ٣٠       يا هند         ناخشيِ

  

  ٤٨ادخلوا ثُالثَ ثُالثَ وثُالثاً ثُالثاً      

  ٣٦٥  أَدر جيبها

  ٤٠٥، ٣٩٨  أدمي مأروطٌ

  ٩٥إذاً أكرمك                   

  ٩٥إذاً أنا أكرمك               

"قجواباً ملن قال" إذاً تصد :٩٤ك     أنا أحب  

  ٣٦٦  أراد أنْ يعرِفَها قَبلُ

  ١٧٥أربعةُ رجال                  

  ١٧٣أربعةٌ من الغنم               

  ١٧٨أربعني حيناً                  

          أقعد أنْ عندك ٩٢أريد  

  ٣٦٢أريد أنْ يضرِبها بِسوط      

  ١٠٣أسرت حتى تدخلَها؟         

ععياً اسس ن٢٩ يا زيد           ي  

  ٢٥٨  أسنة ذَرىب

         عليك أنْ تقوم ٩٠أشري  

  ٢٨٧أُصيغر منك                  

  ٣٢اضرِب الرجلَ                
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                الغالم رِب٣٢اض  

                رِباَء الغالم٣٢اض  

  ٣١        اضرِبانْ نعمان       

                الغالم نرِب٣٢اض  

               اَء الغالمنرِب٣٢اض  

  ١٨  اضرِبن زيداً

  ٤١٩  أضطُر الرجلُ؟

  ٤٦٩  أعوره اهللا

  ٣أقائم الزيدان؟                

ه٣٥٠، ٣٤٨  اقتضاَء م  

  ٩٤أكرمك إذاً                  

  ١٦٧رمته عمرو       أكرمين وأك

  ١٦٣أال تزورنا                    

  ١٦١أال تسلم فتدخلَ اجلنة       

  ١١١أالَ ترتلُ تصب خرياً         

  ١٩أالَ تنزِلَن عندنا               

  ٤٠٥، ٤٠٢، ٣٩٩  ألق فهو مألوق

  ٤٩ألقَى عبالَّته                   

  ٢٧٣انة                   امرأة جب

  ٢٥٥امرأةٌ ذربة                    

  ٢٠٦امرأةٌ رحيمةٌ وظريفةٌ         

  ٢٥٤امرأةٌ شلُلَة                    

  ٢٤٩امرأةٌ عجزاء                 

  ٢٧٣امرأة فَروقة                  

  ٣٣٥  امرأة معطار

  ٢٠٨     امرأة نفَساء             

              فذاهب ا زيد١٥٧أم  

  ١٥٨أما زيداً فاضربه              

              قفمنطل ا زيد١٥٧أم  

      ار فإنّ زيداً جالسا يف الد١٥٨أم  

            ار فزيدا يف الد١٥٨أم  

  ٣٦٧إما ال                        

  ١٥٨ فاألمر كذا   أما اليوم رمحك اُهللا

         ي ذاهبا اليوم فإن١٥٨أم  

           إيلّ أكافئْك ١٠٧إنْ تأتين فتحِسن  

  ١٤٥إنْ تأتين وإن حتِسن إيلّ أحسن إليك   

  ٩٥إنْ تزرنِي أزرك وإذاً أحسن إليك       

              كنبعلمِ اِهللا ألزور ١٤٥إنْ تقم  

  ١٤٥يد فأكرمه          إنْ جاء ز

  ١٤٥إن جاءت هند فأكرمها      

  ١٤٢إنْ خرياً فخرياً                

  ١٣٨إنْ عصى زيد فويلٌ له         

     فإنّ عمراً قائم ١٣٨إنْ قام زيد   

    و قائمفما عمر ١٣٨إنْ قام زيد  

  ١٦٧، ١٣٧إنْ قام زيد قام عمرو         

  ١٤٢ام زيد  واِهللا أكرمه      إنْ ق
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               أقوم ١٣٤إنْ مل تقم  

        أقوم واِهللا فلن ١٤٢إنْ يقم  

  ٩٩أنا أشجع من فالن وإن كان معداً للنوازل    

  ٣٤٥  انتفَعت بِقُفِْلْ

   كنحطْرال ت ةاب٢٦انزِلْ عنِ الد  

  ١٢٢ت        أنشدك اَهللا لَما فعلْ

         كواهللا يكرم ١٤٣إنّ زيداً إنْ يقم  

         كيكرم ١٤٣إنَّ زيداً واهللا إنْ يقم  

يزيد جدو رم٤٦١  إنّ ع  

  ٤٤٢-٤٤١  أُوتمن زيد أم ال؟

  ٤٤٢  أيتمر بكر أم ال؟

  ١٠٣أيهم سار حتى يدخلُها؟      

  ١٦٦       أيهم يف الدار؟         

  -ب -

  ٢١٤براكاء القتال                 

  ٢٠٩بشكَت الناقة وجمزت ومرطت     

صاد صر٢٥٩  ب  

  ١٨٢بعض هذه العدة              

  ١٩٤بكأين تبيع هذا الثّوب؟      

  ١٨٩بِكَم درهمٍ اشتريت؟        

  ١٦٥بلّغَ الزيدان العمرين رسالة   

  ١٦٩ت من أخويك إىل الزيدين رسالةً   بلّغ

  ٨  بلْه زيداً

زيد له٩  ب  

  ٩، ٨  بلْه عمراً

  ٩  وبلْه عمرٍ

  ١٠  بلْهاً عمراً

  ١٠  بلْه الفىت

أفرح ٣٤٩  بِما تفرح  

  ٣٦٦  بِمالِ قاسم

  ٢٨٣  بنات عرس

  ٢٨٣  بنات كذا

يتب يت٥٨  ب  

  - ت -

رش١٨٥  تاسع تسعةَ ع  

  ١٨٥  سع عشرتا

رشسعةَ عت رشع ١٨٤ تاسع 

 ١٨٧-١٨٦ التاسع والتسعني

عشر ١٨٥  تاسعة تسع  

  ١٨٥  تاسعة عشرةَ

  ١٨٤  تاسعةَ عشرةَ تسع عشرةَ

  ١٨٧  التاسعة والتسعني

  - ث -

  ١٨٢  ثالثٌ ثالثةً

١٨٢  ثالثة ثالث  

  ١٨٢  ثان اثنني
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              شر١٨٥  ثاين اثين ع  

                    ١٨٥ثاين عشر  

         رشي عاثْن رش١٨٤ثاين ع  

  ١٨٢  ثانية اثنتني

  ١٨٥   ثانية اثنيت عشرةَ           

  ١٨٤  ثانيةَ عشرةَ اثنيت عشرةَ     

  ١٧٤ثالثُ آمٍ                     

  ١٧٣ثالثُ أحوال                 

  ١٧٢            ثالث أعني       

   ١٧٣    ثالث إناث من الغنم     

  ١٧٥    ثالث جوار               

  ١٧١     ثَالث محامات           

  ١٧٥     ثالث زينبات            

  ١٧٥      ثالث سعائد            

  ١٧٥     ثالث سعادات           

  ١٧٣     ثالثٌ من البطّ           

  ١٧٣    من البطّ ذكور     ثالثٌ 

  ١٧٥      ثالثة أمحدين            

  ١٧٣      ثالثةُ أحوال            

  ١٧٢      ثالثةُ أشخص          

              ١٧٤      ثالثة أعبد  

  ١٧١      ثَالثةُ محامات          

            ١٧٣      ثالثةُ دواب  

  ١٧٣         ثالثةُ ذكور من البطّ

  ١٧٣ثالثةُ ربعات                

  ١٧٣ثالثةُ رجلَة                  

  ١٧٥ثالثة شسوع                

  ١٧٥ثالثة صاحلني                

  ١٧٣ثالثة الطّلحات              

                 رِك١٧٩ثالثةَ عش  

             ١٧٣     ثالثةٌ من البقر أو ثالثٌ

  ١٧٣       ثالثةٌ من الغنم إناث  

  ١٧٣ثالثةٌ من القوم               

  ١٧١ثالثةُ نصف ستةُ             

        اخلمسة ١٧١الثّالثةُ نصف  

  ١٧٨ثالثةٌ وعشرونَ رجالً        

  ١٨٣ثلثْت الرجلني                

ةرش١٨٠  مثاين ع  

  - ج -

  ٨٧رِمين           جِئت كي تكْ

  ٨٨جئت كي تفعلَ              

       أرغَب ٨٩جئت كي فيك  

  ٩٠جئت لتكرمين                

       حو كي أتعلّمالن ٨٩جئت  

      رحس اجلمعة يوم ٧٢جئت  

                زمره ٥٧جاء رام  
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                  ٣٤١جاء القاض  

  ٢٣٠قاضون                جاء ال

  ٣٤١جاء القاضي                 

  ٤٦جاَءت امرأةٌ أُخرى وأُخرى  

  ١٧٧جاءتين اثنتا عشرةَ امرأة واثنا عشر رجالً    

  ٨٤  جعلت أفعلُ

  - ح -

  ٢٥٩حاجب العني                

                  رش١٨٧، ١٨٦حادي ع 

  ١٨٦     احلادي والعشرون       

 ١٨٦، ١٨٥حادية عشرةَ                  

  ١٨٧احلادية والعشرون            

  ٣٨٨  حاضت السمرة

 ٤٠٤ حبِطَ بطْنه

  ٦٨حجر عليه القاضي           

  ٣٩٠  حذا حذْوه

  ١٠٦حسبك احلديثُ فينام الناس  

قائم رم٤٢١  اَلَح  

      لِ الثَّريدهي١١           ح  

  ١١            حيهلْ على كذا 

  - خ -

             أنْ تقوم ٩١خشيت  

  ٩١خفت أنْ ال تفعلُ           

  ١٧٣خمس اهلندات               

  ١٧٥مخسة دراهم                  

               ٣٥١، ٣٢٥، ٥٨، ٥٧مخسةَ عشر  

           رِكش١٧٨      مخسةُ ع  

  ١٧٧مخسةٌ وعشرون رجالً        

  ١٧٨مخسني شهراً                 

  ٨١  خري منه

  - د -

  ١١  دراك زيداً

  ٤٠درهم ضرب األمري          

  ٧  دونك زيداً

  ٢٨٧  دوين ذاك

  ٢١٣  دميةٌ هطْالء

  - ذ -

  ٢٨٣  ذوات القعدة

  ٢٨٣  ذَوات كذا

  ٢٨٣  ذوات كَلْبتني

  ٢٨٣  ذَوو زيدين

  - ر -

                 يمي٧٩رأيت أُع  

         ودحرج ٦٦رأيت انطلق  

  ٣٤٦  رأيت البطَأْ

  ٣٤٦  رأيت البطَا
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                   كَرب ٣٤٥رأيت  

                   كْرب ٣٤٥رأيت  

  ١٧٢رأيت ثالثَ سجالّت        

     وارِيج ٣٤٢           رأيت  

 ٧٥رأيت حذامِ ووبارِ            

             موتحضر ٥٧رأيت 

  ٣٤٥رأيت اخلَبأْ والردأْ والبطَأْ                 

  ١٧٧رأيت مخسةَ عشرين رجالً   

كدنانري ٣٦٢  رأيت  

               زمره رام ٥٧رأيت     

مني وجاريتني وبنني  وامرأة وغالرأيت رجالً
  ١٩٨   بنات                      و

  ٣٣٨رأيت زيداً                    

  ٣٣٧رأيت زيدا                    

  ١٩٧رأيت زيداً فاضالً وعمراً كذا        

كرعاذ ٣٦٢  رأيت  

كذارع ٣٦٢  رأيت  

  ٣٧٠، ٣٦٧، ٣٦٦  رأيت عماداً

  ٣٣٨           رأيت فَىت          

                القاضي ٣٤١رأيت  

  ٣٤١رأيت قاضيا                  

  ٢٣٠رأيت القاضني                

  ٢٠٦رأيت قتيالً من النساء         

  ٢٠٦رأيت قتيالً وقتيلة             

  ١٩٣رأيت كذا رجالً             

  ٨٤     رأيت الّذي تفعلُ        

  ٥٠٥    رأيت محيِياً              

  ٤٧٣رأيت مسواً                  

  ٤٧٣رأيت مسواً                  

  ٥٧رأيت معدي كرب          

  ٣٦٤  رأيت يدي سابور

  وقاضي ويرمي يليعي ٧٩رأيت  

رب معدي كَرِبٍ وعمران وفَاطمة وزينبٍ 
هموإبيترٍ لقمطًى وعوأَر دميمٍ وأَحاه٧٦         ر  

  ١٨٣ربعت الثّالثة                 

                   مه٢٥٣رجالٌ ب  

  ٢٥٥رجالٌ صمم                 

  ١٩٨رجالٌ مسلمون              

  ٢٤٩  رجلٌ آلَى

  ٢٥٣، ٢٠٧  رجلٌ بهمة

  ٢٥٥  رجلٌ صمة

  ٣٣٥  عم ولَبِس وعملٌرجلٌ طَ

  ٤٠  رجلٌ عدلٌ

      وامرأة قتيلٌ وجريح ريح٢٠٥رجلٌ قتيلٌ وج  

    مشغوامرأةٌ م مشغ٢٠٥رجلٌ م  

القوم د٥٠٩  ر  
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    ١٠٦رزقين اُهللا ماالً فأنفقُه يف اخلري      

   ٩، )٢ (٨  رويد زيداً

يدز يدو٢ (٩  ر(  

  ١٠ ، ٩  اًد زياًرويد

  ١٠رويد زيد عمراً              

  - ز -

  ١٦٥  زيد أبوك

  ١٦٨  زيد أخوك

     كواهللا يكرم إنْ يقم ١٤٣زيد  

  ٤٤٣زيد أَين من عمرٍو            

                    ذاهب ١٥٧زيد  

  ١٦٩زيد ضرب جاريته            

  ١٦٦  زيد ضربته                  

               ٨٥زيداً لن أضرب  

  ١٤٣زيد واهللا إنْ قام أو إنْ مل يقم ألكرمنه   

    كيكرم واهللا إنْ يقم ١٤٣زيد  

  ٩٥  زيد يقوم وإذاً أحسن إليه

  - س -

  )٢ (١١ساروا رويداً                 

  ١١ساروا سرياً رويداً           

  ١٠٣ها          سرت حتى أدخلُ

  ١٧١سرت مخساً                 

  ١٦٦سر أبا زيد قرب من عمرٍو الكرمي    

  ١٠٦سكوتاً فينام الناس           

  ٢٥٨  سنانٌ ذَرِب

  ١٠٣سريي حتى أدخلَها          

  - ش -

  ٢٧٥  شاة رئيس

  ١١شتانَ زيد وعمرو            

       رغب رغ٥٨               ش  

  - ص -

  ٥٨صباح مساَء                  

  ١٧١صمت مخسةً                

  ١٧٠صمت يوم اجلمعة           

                 كه فأكرم١٠٦ص  

  - ض -

  ١٦٥ضربت زيداً                  

              برالض بت٣٤٥ضر  

 ١٦٧      ضربين وضربت زيداً   

 - ط -

  الذّباب زيد فيغضب ١١٥الطّائر  

 - ع -

  ٣٧٤  عِ كَالمي

  ١٨٢عاشرِ عشرة وعاشرة عشرٍ   

ربا تضمم تجِب٣٤٩  ع  

  ١٦٨عسى زيد أنْ يقوم           
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  ١٨٣عشرت التسعةَ              

  ٣٥٠  على ماذا تلومين

هلى م٣٤٨  ع  

   ٨  علَيكُم كلّكم زيداً         

،  أو ظاهريةًعندي أَحد عشر درهماً ظَاهرِياً
  ١٧٨     أو ناصريةً       وعشرونَ ديناراً ناصرِياً

رةَ امرأةً، ـالماً، وبِضع عشغُ رـعش بِضعةَ عندي
 رونَـرونَ كتاباً، وبِضع وعشـوعشوبِضعةٌ 
  ١٨١                                       صحيفةً

دبوآمٍ، ومثان آمٍ وأع دب١٧٩      عندي ثَمانيةُ أع  

عندي خمسةَ عشر جمالً وناقَةً، وخمس عشرةَ 
  ١٧٩                                   ناقةً وجمالً

يةً، وخمسةَ عشر عندي خمسةَ عشر عبداً وجارِ
  ١٧٩                                  جارِيةً وعبداً

عندي رجالن آخران، ورجالٌ آخرونَ، وامرأةٌ 
  ٤٦  خر                          أُخرى، ونِساٌء أُ

عندي ست عشرةَ ما بني ناقة وجملٍ، أو ما بني 
اقَةلٍ ونم١٧٩                                    ج  

عندي مئَةُ درهمٍ، ومئَتا ثَوبٍ وثالثُمئة دينارٍ، 
  ١٧٥    وألف عبد، وألفَا أَمة، وثالثةُ آالف فَرسٍ

 - غ -

  ١١٣غفر اُهللا لزيد فيدخلَه اجلنة   

  )٢ (٣٢٦  غُالم زيد

  ١٠٧غري قائمٍ الزيدان فتكرمهما   
  

 - ف -

  ٣٣٤  فُالن طاعم كاسٍ

  ٢٨٧  فُويق هذا

 - ق -

  ٣٧٤  قِ نفسك

  ١٢١قاربت املدينةَ ولَما           

 انالٌ أو امرأةٌ أو امرأتأو رِج النجلٌ أو رجقام ر
  ٢٠٠                      أو نِساٌء

زيد ١٦٤  قام  

  ١٦٧قام زيد وقعد عمرو          

  ١٦٧عد عنده عمرو    قام زيد وق

  ١٦٧قام زيد فقعد عمرو          

  ٤٦٢  قام عصونَ

  ٢٠٣قائم زيد          : قال قائلٌ

  ١٩٥قبضت كذا وكذا درمهاً     

  ٢٨٧  قُبيل العصر

  ٥٠١  قَرأ آيةً

على فَقرأت صهم حمد رِهللا  اولِسr       ٢٠٣  

ومرجلُ والر و٤٥٤!                  قَض  

 - ك -

  ١٠٧كأنك والٍ علينا فتشتمنا     

  ١٩٣كأين رجالً رأيت            

 ١٩٣كأين من رجلٍ لقيت        
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  ١٧٠كان زيد أخاك              

  ١٠٣كان سريي أمس حتى أدخلَها          

  ٣٩  كَبش ألْيان

 كُتبلخمسع شةَرلَ خت أو بقيمثّ، تألربع  
عشةَرب قيتإىل ت سعع شمثّ، ةَرل عرٍشب قيأو ن 
 أو ، منه ليلةرِ آلخمثّ، تيق بةيلَ إىل لَنيق بانمثَ

رارِسه،ررِ أو سمثّ، همنه يومٍرِ آلخ ،لْ أو سأو ، هخ
١٨٧                                   ".هانسالخ  

كُتب للَيلَة خلَت، مثّ للَيلَتني خلَتا، مثّ لثالث خلَونَ 
إلحدى عشرةَ خلَت إىل النصف من إىل عشرٍ، مثّ 

ه أو انتصاففصتن١٨٧      ه             كذا أو م  

ه، أو مهلِّه، أو ـة منه، أو لغرتـ ألول ليلكَتبته
سلِّـمهت١٨٧                                     ه  

  ١٩٥كذا ثوبٍ وكذا أثواب      

  ١٩٥  كذا درمهاً

  ١٩٥  كذا كذا درمهاً

  ٢٨٣  كَلْبتا احلداد

  ١٩١كم بك مأخوذ جاءين       

  ١٨٠كم رجلٍ عندك              

  ١٨٨كم شخصاً مسا؟             

  ١٩٣كم عبد سنشتريه            

  ١٩٣كم عبيد يل مخسون بل ستون    

  ١٨٨كم غلماناً لك؟             

  ١٩٣كم مالُك أعشرون أم ثالثون؟     

  ١٩١كم اليوم جائع أتاين         
  

 - ل -

  ١٠١ُألرضين اَهللا أو يغفر يل       

  ١٠٢َألسرينَّ حتى أدخلَ املدينة    

  ١٠٣شمس   ألسرينَّ حتى تطلُع ال

        أو يسلم الكافر ٢ (١٠٠َألقتلن(  

  ٩٩َأللزمنك أو تقضيين حقّي    

             ه أو يقدمن١٠٠ألنتظر  

جر١١٧  ال أُخ  

جرخ١١٧  ال ت  

لُم١٢ ال أَه 

  ١٠٩ال تأكلِ السمك وتشرب اللّنب    

      ن األسد تسلم١١١ال تدنُ م  

  ١١١دنُ من األسد يأكلك    ال ت

              تضرب ١١٨ال اليوم  

  ١٨١لبثت بِضعةَ أعوامٍ وبضع سنني      

  ٧٤لَقيته أمسِ                    

  ١٠٨لم ضربت زيداً فيجازيك؟     

  ٥٠٨  مل يحلُلْ

  ٥٠٨  مل حيلَّ

هد٥٠٩  مل ير  

  ٥٠٩  مل يردها
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هر٤١١، )٢ (٣٤٩  مل ي  

  ٣٦٥  مل يضرِبها

هطع٣٤٩، ٣٤٨  لَم ي  

هع٣٤٩  مل ي  

              ا يقمأو لَم ١٢٢مل يقم  

  ١٢٢مل يكن زيد يف العام املاضي مقيماً     

                    أضرب ٨٥لَن  

                      ٨٥لن أقوم  

يِيح٥٠٥  لن ي  

  ٣٦٤  لٌلهذا الرجلِ ما

  ١٤٦لو تأتينا فتحدثَنا             

  ١٤٧لو تأتيين فتحدثَين            

  ١٤٦لو ترتلُ عندنا فتصيب خرياً     

  ١٤٩لو قام زيد لقام عمرو       

  ١٤٩لوكانت الشمس طالعةً لكان النهار موجوداً 

  إيلّ هللَكْت وحيسن ١١٥لوال زيد  

  ١١٠ق منه        ليت يل ماالً أنف

                   زيد نقُوم١٩لَي  

 - م -

  ٣٧٤  م اِهللا

  ١٧٦املئة درمهاً واأللف ديناراً     

! ما أبني الشيَء وأقومه
  !وأقوِم به! وأبيِن به

٤٦٩  

  ٣٠٧  !ما أحيِسنه

  ٣٨٩  ما أعطاين قُذَعمالً

  ١٠٧ما أنت إالّ تأتينا فتحدثَنا     

  ١٠٦ما أنت تأتينا إالّ فتحدثُنا     

  ١٠٦ما تأتينا فتحدثُنا              

  ١٠٧ما تأتينا فتحدثَنا              

  ١٠٦ما تزال تأتينا فتحدثُنا         

                ٤٤٠ما جاَءين أحد  

  ١٠٣ما سرت حتى أدخلَها        

       إالّ أنْ تقوم ٩٠ ما علمت  

                   ١٦٨ما قام زيد  

  ١٠٦ما قام فيأكلُ إالّ طعامه      

  ٨٤  ما لك ال تفعلُ

    ا يقمأو ولَم ومل يقم ١٢٢ما يل قمت  

  ٣٨٦ما يل من ذلك عندد         

  ١٠٧مىت زرتين أحِسن إليك فأكرمك     

  ١٠٣مىت سرت حتى تدخلُها؟    

  ٣٦٧  مر بِنا

  ٣٦٧  مر بِها

  ٧٩مررت بِأُعيمٍ                 

      ودحرج بانطلق ٦٦مررت  

  ٣٤٦  مررت بالبطئْ

يطبالب ٣٤٦  مررت  
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طْيبالب ٣٤٦  مررت  

                 ركبِب ٣٤٤مررت  

  ١٧٢مررت بثالث محامات       

  ١٧٤مررت بثالثة من الرهط      

بِج ررت٥٤وارٍ                 م  

  ٧٥مررت حبذامِ ووبارِ           

           موتبِحضر ٥٧مررت  

           بِحضرِموت ٥٧مررت  

             زمر٥٧مررت برامِ ه  

                   يد٣٣٧مررت بز  

                 بِقاض ٣٤١مررت  

              بالقاض ٣٤١  مررت  

  ٣٤١مررت بالقاضي               

 مررت بقومٍ موحد وأُحاد، ومثْىن وثُناَء، ومثْلَثَ
   باعور عبر٤٧    وثُالثَ، وم  

  ٣٤٥مررت بِكُفئْ                 

 ٣٤٦ مررت بالكَال

 ٣٤٦ يمررت بالكَلَ

  ٣٤٩  مررت مبا مررت به

  ٣٦٥  مررت بِمالِ قاسم

  ٣٦٥  مررت بِمالِ ملقٍ

  ٣٤٢مررت بِمرِي ويفي           

  ٤٣مررت بِنِسوة أربعٍ            

   وقاضي ويرمي ييلعبِي ٧٩مررت  

  ٢٠١من زيد؟                     

  ٢٠٢من زيد بن عمرٍو؟           

  ٣٧٠  من الشرِقِ

  ٣٧٠  من الضررِ

  ٣٧٠  من الغيرِ

  )٢ (٣٧٠  من املُحاذرِ

  ٢٠٠من يا فىت؟                   

  ٢٠٠منو يا فىت؟                   

 - ن -

  ٢٧٣  ناقةٌ جاللَة

  ٤٠٤  ناقةٌ ضرزِم

  ٢٠٨  ناقة عشراء

  ٢٥١  ناقة كناز

  ٣٣٥  ناقة محضري

بر٢٥٥  نِساٌء ذ  

  ٢٦٨          نِساٌء سفهاء        

  ٣٦٧  نظَر إلَينا

  ٣٦٧  نظر إليها

  ٢٥١  نوق كُنز

 - هـ -

  ٢٨٣  هؤالء ذوو سيبويه

  ٢٨٣  هاتان ذواتا كَلْبتني
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  ٣٥٩  هاتان شويهتاك

  ٧٩هذا أُعيمٍ                     

          ودحرج ٦٦هذا انطلق  

  ٣١١هذا بخايتٌّ                   

  ٣٤٥شُر                     هذا بِ

طُؤ٣٤٦  هذا الب  

طُو٣٤٦  هذا الب  

طْو٣٤٦  هذا الب  

                     كُر٣٤٤هذا ب  

  ١٨٤هذا ثالثُ ثالثة وعشرين     

          ر١٨٦هذا ثالثٌ اثين عش  

رشع دأح ١٨٦           هذا ثان  

  ٢٣٨ء جنب     هذا جنب، وهذان جنب، وهؤال

  ٣٥٩  هذا جيبها

    ٣٤٦  هذا اخلَب  

  ٢٨٣هذا ذوا زيدين               

 رشثالثةَ ع ١٨٦         هذا رابع  

  ١٨٣هذا رابع ثالثة ورابع ثالثةً   

رشثالثةَ ع رشع ١٨٦   هذا رابع  

  ٢٠٥  جلٌ صبور ومهذار ومعطري   هذا ر

ؤ٣٤٥                هذا رِد  

وهذا كُفُؤ ئ٣٤٥  هذا رِد  

  ٣٤٥  هذا رِدي وهذا كُفُو

                      يد٣٣٧هذا ز  

كر٣٦٢  هذا عاذ  

كذَار٣٦٢  هذا ع  

                     ٣٦١، ٣٤١هذا قاض  

  ٣٦٤  هذا كافر

٣٤٥ هذا كُفُؤ 

 ٣٤٥ هذا كُفُو

  ٣٤٦  هذا الكَال

  ٣٤٦  لَوهذا الكَ

٣٦١  هذا ماص  

               يفوي رِي٣٤٢هذا م  

  ٧٩هذا يعيلي ويرمي وقاضي     

  ٣٦٠  هذان درهماك

      ٢٠٥     امرأة صبور ومهذار ومعطريهذه

  ٧٥هذه حذامِ ووبارِ             

              موت٥٧هذه حضر  

  ١٧٨هذه مخسةُ عشرٍ             

  ٣٦٢  هذه دنانريك

لْو٤٣٩  هذه د  

  ١٨٤هذه رابعةٌ ثالثاً وثالثني      

  ١٨٤   رابعةُ ثالث وثالثني  هذه 

              و زيدشر١٧٩هذه ع  

           كرب ٥٧هذي معدي  



 

686 
 

  ٢٩هل تخشيانِّ وترضيانِّ يا زيدان؟     

  ٢٩ هل ختشينانِّ وترضينانِّ يا نِسوة؟    

  ٢٧  هل تربزنَّ؟

  ٣٠هل ترضونَّ؟                 

  ٣٠هل ترضيِن يا هند؟          

  ٢٨  هل ترمن؟

  ٢٨  هل ترمن؟

  ٢٨  هل ترمن يا زيد؟

  ٢٨-٢٧  هل ترمين؟

  ٣١هل تضرِبنانِّ يا نسوة؟       

  ٣٣هل تضربونَ؟                

بِني٣٣؟                 هل تضر  

  ٢٩هل تغزوانِّ وترميانِّ؟         

  ٢٩هل يخشين ويرضين زيد؟   

  ١٦١  هالّ تسلم فتدخلَ اجلنة

  ٨٤  هالّ تفعلُ

             ١٦٢هالَّ زيداً تضرب  

  ١٦٢هالَّ زيداً تضربه              

  ٥١٠  هلُم الرجلَ

 رقم ذوو بههرح٢٨٣  ن  

  ٢٨٣  هم ذوو معدي كرب

  ٢٨٣  مها ذوا برق نحره

  ٢٨٣  مها ذوا معدي كرب

  ٤٤٣  هو أونُّ من عمرٍو

  ٣٦٠  هو يضرِبها

جند اتهي١١  ه  

 - و -

عشر ١٧٦  واحد  

  ١٧٦واحدةَ عشرةَ امرأةً           

شرع دح١٧٦  و  

  ١٦٩وقى اُهللا البطل               

  ١٤٢ِهللا إنْ قام زيد ألقومن      وا

   أو ليقوم إنَّ عمراً يقوم زيد ١٤٢واهللا إنْ مل يقم  

  ١٤٢واهللا إنْ مل يقم زيد ما يقوم عمرو            

  ٢٢واِهللا إنَّ زيداً يفعل اآلن      

  ٢٢واِهللا لَيفْعلُ زيد اآلن          

         زيد اِهللا يقوم٢١       و  

 - ي -

  ٣٦٨  يا حبلى

  ٢٩يا زيد هل تخشين وترضين؟   

  ٢٨يا زيدان هل تضرِبانِّ؟          

داهي٤١١، ٣٩١  يا ز  

  ٣٦٨  يا فَىت      

  ٣٤١يا قاض                      

  ٣٠يا قوم اخشونْ؟             

 ٢٨يا قوم هل تضرِبن؟          
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  ٢٨ قوم هل تغزنَّ؟            يا

  ٣٢يا هؤالء اخرجوا            

  ٣٢يا هذه اخرجِي              

  ٢٨يا هند هل تضرِبِن؟          

  ٢٨يا هند هل تغزِنَّ؟            

  ٢٠٤يد زيد مبسوطةٌ             

رعو ياسد٤٥٩  ي  

مي واعدر٤٥٩  ي  

  )٢ (٣٦٠  يد أنْ يضرِبهاير

  ٣٦٥  يريد أنْ يضرِبها قَبلُ

  ٩٦إذاً أظنك صادقاً   : أحبك، فتقول: يقال

  ١٣٨يقوم زيد فيقوم عمرو       
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  ما ال يصح يف العربية

  
  ٣١١  حلن" خليفَيت: "قول العامة

  ٣١١   حلن" ذَايتّ: "قولُ املتكلّمني

  ٣٣٢  خطأ" وكُتبِي وقَالنِِسي، ي،فرائض:"قول الناس

  ١٨٧  "                                                                أحد عشرين: "ال جيوز

  ٤٨٣  "                                                                         ادجر ":ال جيوز

  ٤٨٢  " اطَّرب"وال " اطَّبر: "ال جيوز

  ١٥٨  " أما زيد طعامك فال يأكلْ: "ال جيوز

  ١١٢  " إنْ تحِسن إيلّ ال أحِسن إليك: "ال جيوز

  ١٤٤                                                         راءذلك الكوفيون إالّ الفأجاز  و."أنت ظاملٌ إنْ تفعلْ: "ال جيوز

  ١٨٠                                                      إالّ يف الشعر" مثاين عشرة: "ال جيوز

  ١٨٧  " حادي عشرين: "ال جيوز

  ١٧٧  " مخسةَ عشرين: "ال جيوز

  ١٩٣  " رب غلمان سأملكهم: "ال جيوز

  ١٣  الفاً للكسائي خ،"زيداً دراك: " جيوزال

  ١٩٣  " كم غلمان يل سأملكهم: "ال جيوز

  ١٢٢  " ملّا يكن زيد يف العام املاضي مقيماً: "ال جيوز

  ١٤٤  ذلك الكوفيون إالّ الفراءوأجاز . "واهللا إنْ تقم ألقومن: "وزال جي

  ١٧٧  " اثنا عشرك: "ال يقال

  ١٧٩  " اثناك"، وال "اثين عشرِك: "ال يقال
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  ٣٠٣ "                                                    بِضع" تصغري يف" بضيعة: "ال يقال

  ٣٠٣ "                                                        بقر"يف تصغري " بقَرية: "ال يقال

  ٢٧٦  "تركي"يف " تراكي: "ال يقال

  ١٨٤                   .برلعاه عن اكحضهم وبعازه جأ و."ثان واحداً"، وال "ثاين واحد: "ال يقال

  ٢٧٣  "قَتيلَة"، و"ةحجريِ"يف مجع " قَتائل"وال " جرائح: "ال يقال

  ٣٠٩  " سنني"يف تصغري " سنيون: "ال يقال

  ٣٠٣  " شجر"يف تصغري " شجرية: "ال يقال

  ٢٦٩    "لَبِيب"، و"يددش" يف مجع "لُبباء"، وال "شدداء: "ال يقال

  ٣٠٣  " عشر"يف تصغري " عشيرة: "ال يقال

  ٢٦٨  " نساء شرفاء"، وال "عظام رمماء: "ال يقال

  ٢٦٨    "يحِسفَ" يف مجع "فُسحاء: "ال يقال

  ٢٦٨    "جرِيح"، و"قَتيل"يف مجع " جرحاء"وال " قُتالء: " يقالال

  ٢٦٨  "نصيب"، و"قَضيب"يف مجع " نصباء"وال " قُضباء: "ال يقال

  ١٩٧  "      كان من األمر ذيت"، وال "كان من األمر كيت: "ال يقال

  ٣٢٣  "كساء"سب إىل  يف الن"كسايي: "ال يقال

: ، وال لصاحب البر"فَكّاه: "، وال لصاحب الفاكهة"دقّاق: "ب الدقيقال يقال لصاح
  .يجيزهد املرب و".شعار: "، وال لصاحب الشعري"برار"

٣٣٥  

  ٢٠٢  "   من زيداً ابن األمري؟"من زيداً العاقل؟، وال : "ال يقال

  ٢٠٢  "دقِمسعت شعر الفَرز: "، باجلَر، لمن قال"منِ الفَرزدق؟: "يقالال 

  ٣٤٥   الوقفندع؛ بنقل احلركة "مضى أمس"، وال "من بعد"، وال "من قَبلْ: "ال يقال

  ٢٨٠  "قادمن"، و"تارخم" يف مجع "مخاتري"وال " مناقيد: "ال يقال

  ٣١  هل تضرِبنن يا نسوة؟   : ال يقال
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  فهرس الكتب املذكورة يف املنت
  

  رقم الصفحة  اسم الكتاب

  ٣١٧، ٢٧٣، ١٢٩، ١١٣، ٥٠، ٤٥  االرتشاف أليب حيان

٣٤٧  اإلفصاح البن هشام اخلضراوي  

جري٤١٨  أمايل ابن الش  

  ٤٩٧  أمايل القايل

٨٥  األمنوذج للزخمشري  

  ٤١٣، ٣٤٩، ٧٨  األوسط لألخفش

  ٥١١، ٦٢، ٦٠  البسيط البن العلج 

ذكرة للفارسي٢ (٣٣٩  الت(  

، ٦٤، ٦٢، ٤٨، )٢ (٤٧، ٣٤، ٢٧، ٢٣، ٢١، )٢ (١٢، ٨  التسهيل البن مالك
١١٢، ١٠٨، ١٠٧، )٣ (١٠١، ٩٨، ٩١، ٧٢، ٧٠، ٦٧ ،
١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٢، ١٢١، ١١٦ ،
١٦٣، ١٤٧، ١٤٦، )٣ (١٤٣، )٢ (١٤١، ١٣٩، ١٣٤ ،
١٩٦، ١٩٥ ،)٢ (١٨٣، )٣ (١٨٠، ١٦٨، )٢ (١٦٦ ،
٢٣٣، ٢٢٨، )٢ (٢١٥، ٢١٤، )٢ (٢١١، ٢٠٩، ٢٠٨ ،
٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٣٤ ،
٢٦٦، )٣ (٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١، )٢ (٢٦٠، )٢ (٢٥٦ ،
٢ (٢٧٤، )٣ (٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، )٣ (٢٦٧( ،
٢٩٣، )٢ (٢٩٢، )٢ (٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٢، ٢٧٧، ٢٧٦ ،
٢ (٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، )٢ (٢٩٩، )٤ (٢٩٧( ،
٣٥٩، ٣٥٤، ٣٥٠، ٣٤٠، ٣٣٣، )٢ (٣٢٨، ٣٢٥، ٣٢٣ ،
٣٧٥، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٢، )٢ (٣٦١، ٣٦٠ ،
٢ (٤٢٠، ٤٠٧، ٤٠٥، ٣٩٧، ٣٩٠، ٣٨٧، ٣٨٣، ٣٨١( ،
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٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٥، ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٢٨، )٢ (٤٢٤ ،
٢ (٤٦٥، ٤٦٤، ٤٥٧، ٤٥٠، )٢ (٤٤٨، )٢(.٤٤٦( ،
٤٩٦، ٤٩٢، ٤٨٤، ٤٨٣، )٢ (٤٧٧، ٤٧٢، ٤٦٩، ٤٦٨ ،
٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٧، )٣ (٥٠٣، )٣ (٥٠٠، ٤٩٧  

  ٢٩٢  الشافية= تصريف ابن احلاجب 

كملة للفارسي٤٢٠  الت  

       ٣٤٩، ١٨٦، ١٦أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك       = التوضيح البن هشام 

ة للفارسي٣١  احلج  

  ٢٣٠، ١٨٠، ١٧٢، ١٤٧، ١٢١، ٩٨، ١١٦، ٧٤  شرح التسهيل البن مالك وابنه

            ٣٥٨احملصول يف شرح الفصول     = شرح الفصول البن إياز 

، ٤٧، ٤٢، ٣٦، )٢ (٢٤، ٢٣، )٢ (١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٧  شرح الكافية الشافية البن مالك
٧٧، ٧٤، ٧٢، )٢ (٧٠، ٦٧، ٦٤، ٦٢، )٣ (٥٥، )٢ (٥٣ ،
٣ (١١٢، ١١٠، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ٨٤، ٨٣، )٣ (٧٨( ،
١٣٧، )٢ (١٣٤، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٣، ١٢١، ١١٦ ،
١٧٢، ١٦٨، ١٦٣، ١٤٩، ١٤٥،  )٢ (١٤١، )٢(١٣٨ ،
٢٤٩، ٢٤٥، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٤، ٢٠٦، ١٨٦، ١٨١ ،
٢٦٩، )٣ (٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢ ،
٣٠٤، ٣٠١، ٢٩٧، ٢٩١، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٠ ،
٣٤٨، ٣٤٧، )٢ (٣٢٨، ٣٢٦، )٢ (٣٢٣، ٣١٣، ٣٠٧ ،
٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦١ ،
٤٥٦، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٢٥، ٣٩٧، ٣٨٢، )٢ (٣٨١، ٣٧٦ ،
٢ (٥٠٧، ٥٠٥، )٢ (٥٠٠، ٤٧٧، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٥٧( ،
٢ (٥١٠(  

  ٣٧٢  شرح اللّمع البن برهان

        ٣٣٠   إيضاح ابن احلاجب = شرح املفصل البن احلاجب 

  ١٣٣، )٢ (١٣٠  شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك
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 حاح للجوهري٤٣٢، ٤٠٥  تاج اللّغة= الص  

  ٤١٢، ٤١١، ٣٧٥  العني للخليل

ة البن الدانالغر٣٤  ه  

، )٢ (١٢٩، ١٢٧، ١٢٢، ٧٨، ٧٠، ٦٧، ٤٧، ٢٣، ١٦  الكافية الشافية
٢٢٦، ١٨٣، )٢ (١٦٨، ١٦٣، )٢ (١٤٣، ١٣٠ ،
٣٠٤، ٢٩٩، ٢٨٥، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠، )٢(٢٥٤ ،
٣٥٤، ٣٥٢، ٣٤٢، )٢ (٣٢٨، ٣٢١، )٢ (٣١٧، ٣١٣ ،
٣٨٧، ٣٨٢، ٣٨١، )٢ (٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩ ،
٤٩٧، )٢ (٤٧٧، ٤٣١ ،٤٣٠، ٤٢٨، ٤١٤، )٢(٤٠٧ ،
٥١٣، ٥٠٢، ٥٠١، )٣ (٥٠٠  

  ٧٤  الكتاب لسيبويه

اف للزخمشري٨٥  الكش  

بيدي٤٥٣  خمتصر العني للز  

  ٢٥٥  املخصص البن سيده

  ٣١٩  املستوىف أليب سعيد؛ علي بن فرخان

ل للزخمشري٣٥٨  املفص  

  ٣٦٦، ١٥٠  املقرب البن عصفور

  ١٥٠  نقد ابن احلاج على املقرب

  ٥١٣  اليواقيت أليب عمر املطرز
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  فهرس األعالم

  
  رقم الصفحة  اسم العلَم

  ٤٣٩، ١٩٤، ١٣٦، ١١٨   t أيب بن كعب

  ٤٥٤  ابن أمحر

أبو احلسن؛ سعيد بن (األخفش األوسط 
  )مسعدة

٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٢، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤١، ١٠، ٨، ٢ ،
١١٦، ١٠٣، ٩٣، ٩١، ٨٩، )٢ (٨١، )٢ (٧٨، ٧٧ ،

٢٢٢، ١٩٥، ١٨٨، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٣٢، ١٢١ ،
٢ (٣٢٨، )٤ (٣٠٦، ٢٨٥، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٢٨، ٢٢٦( ،
٣٧٧، ٣٤٩، )٢ (٣٤٥، ٣٣٨، ٣٣١، ٣٣٠، )٣ (٣٢٩ ،
٤٣٥، ٤٣٣، ٤٣١، ٤١٣، ٤١٢، ٤٠٨، ٣٨٧، )٢ (٣٨٦ ،
٢ (٤٧١، )٢ (٤٧٠، )٤ (٤٦٥، )٢(٤٥٣، ٤٥٢، ٤٤٣( ،
٥٠٩، ٤٨٥، )٤ (٤٧٣   

  ٨٥، ٢٥  )علي بن سليمان(األخفش الصغري 

 د بن (األزهري٤٥٨  )أمحدحمم  

  ٣٧٧  )ظامل بن عمرو(أبو األسود الدؤيل 

 ٤٩١، ٤٣٢، ٤٨٨، ٣٠٢، ٢٧٧  )عبد امللك بن قريب(األصمعي  

 د بن زياد(ابن األعرايب٤٨٩، ٣٢٧، ٨١  )حمم  

  ١٤٨، ٧٥  )ميمون بن قيس(األعشى 

  ٤٢٤، ١٩٦، ٨١  )سليمان بن مهران(األعمش 

   ٣٧٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٢١٥  امرؤ القيس

  ٤٩٩، ٣٠٥، ٣٠٤، ١٣٥، ٩٠، ٧٨، ٦٠  )أبو بكر؛ حممد بن القاسم(نباري ابن األ
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  ١١٨   t أنس بن مالك

  ٣٩٣، ٣٥٨، ٤  )احلسني بن إياز(ابن إياز 

  ٤٦٦، ٩٥، ٧٦  )طاهر بن أمحد(ابن بابشاذ 

  ٣٣٨  )علي بن أمحد(ابن الباذش 

 د بن إمساعيل(البخاري١٥٦، ١٥٥، ١٣٦، ١٣٣  )حمم  

  ٣٧٢، ٧٧، ٦٥، ٤٨  )بد الواحد بن عليع(ابن برهان 

 ١٤٨، ١٠١  )عبد اهللا بن احلسني(أبو البقاء العكربي  

  ١٣٢، ١٢٩  tأبو بكر الصديق 

  ٣٢٤، ٢٠٠  )ثابت بن جابر(تأبط شراً 

 ربيزيبن عبد اهللا(الت ٢٣٩، ١٤٨  )علي  

، ٣٧٩، )٢ (٣٠٢، )٢ (١٨٣، ١٨٢، ٩٨، ٨٤، ٨٢، ٦٣  )أبو العباس؛ أمحد بن حيىي(ثعلب 
٥٠٩  

  ٦٥  ) أبو بكر؛ عبد القاهر(اجلرجاينّ 

 ٤٩٧، ٤٨١، ٣٨٤، ٣٤٥، ٣٣٠، )٢ (٣٢٤، ٣١٤، ٦١  )أبو عمر؛ صاحل بن إسحاق(اجلرمي ،
٥١٠  

  ٣٦١، )٢ (٢٩٣، ٢٩٢، ٢٢٨، ١١٣   ) أبو موسى؛ عيسى بن عبد العزيز(اجلزويلّ 

  ١٧٦  أبو جعفر القارئ

 يأبو الفتح؛ عثمان(ابن جني٤١٢، ٣٨٧، ٣٧٦، ٢٩٠، ١٢٣، ١١٣، ٣١، ٢٥، ٦  ) بن جن ،
٥٠٩، ٥٠٧، )٢ (٤٨٧، ٤٨٦، ٤٧٣، ٤٣٠، ٤٢٧، ٤٢٤  

 اجلوهري)اد الفارايب٤٨١، )٢ (٤٧٢، ٤٣٢، ٣٨٤، ٢٤١)         أبو نصر؛ إمساعيل بن مح  

  ٣٤٣، ٣٢٤، ٢٣٥، ٢٠١، ٤٨  )سهل بن حممد(أبو حامت السجستاينّ 

١٥١، ١٢٧  حامت الطّائي  

، ٤٢٦، ٣٨١، ٣٣٠، )٢ (٢٩٢، ١٥٣، ٦٥، ٥٢، ٥١  )أبو عمرو؛ عثمان بن عمر(ابن احلاجب 
٤٥٨، ٤٢٧  
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 د(ابن احلاجاس؛ أمحد بن حمم١٥٠  )أبو العب  

  ٢٤٠  t حسان بن ثابت

١٤٠، ١١٥  احلسن البصري  

  ١٧٦، ١١٣، ١٠٩   القارئحفص 

  ٣٧٢  )أمحد بن يزيد(احللواينّ 

  ٣٦٧، ٣٥٦، ٣٥٢، ٣٤٨، ٢٥٨، ١٧٥، ١٠٩، ٩١  لقارئمحزة بن حبيب ا

 حويان الند بن يوسف(أبو حيين؛ حمميخ أثري الد٤٠٩، ٣٦١، ١٣٩، ٩٨، ٧٠، ٤٨، ٣١       )الش  

  ٣٨١  )احلسني بن أمحد(ابن خالويه 

  ٢٠١  خديج بن سنان الغساينّ 

، ١٩٥، ١٩٢، ١٥٢، ١٢٣، ١١٠، ٩٦، ٦٩، ٦٥، ٦٣  )علي بن حممد(ابن خروف 
٤٠٢، ٣٧٠، ٢٢٤  

٣٠٢، ١٨٩، ١٣٢، ١١٠، ٨٥، ٨٠، ٧٤، ٥٩، ١٨، ٦  اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،
٤١١، )٢ (٤٠٨، ٣٧٧، )٢ (٣٤١، ٣٣٨، ٣٢٩، ٣١٦ ،
٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٣٦، ٤٣١، ٤١٩، ٤١٦، )٢ (٤١٢ ،
٥١١، ٥٠٨، ٤٩١، ٤٨٧، )٢ (٤٨٥، ٤٧١، ٤٦٤  

  ٩٨  )عومير بن مالك( tأبو الدرداء 

  ١٥٩  )عبد اهللا بن جعفر(ن درستويه اب

  ٢١٤، ٢٠١  )أبو بكر؛ حممد بن احلسن(ابن دريد 

  ٣٦٠، ٢٣٩  )سعيد بن املبارك(ابن الدهان 

 وري٣٧٢  )أبو عمرو؛ حفص بن عمر(الد  

  ٣١  القارئابن ذكوان 

  ٣٢٦، ١٧  )غيالن بن عقبة(ذو الرمة 

 بعيبن عيسى(الر ٧٥  )علي  

          ٧٣      )أبو احلسني؛ عبيد اهللا بن أمحد(ع ابن أيب الربي
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  ٣١٦  )أبو احلسن؛ علي بن عيسى(الرماينّ 

 بيديد بن احلسن(الز٤٥٣، ٣٨٦، ٣٨٣، ٢٠٩  )أبو بكر؛ حمم  

  ٣٢٦، ١٢٧  )عبد اهللا بن الزبري(ابن الزبري 

، ١٨٨، ١٥٣، )٢ (٦٢، ٥٢ ،٥٠، ٤٧، ٤٥، ٢٥، ٢٢، ٦  )أبو إسحاق؛ إبراهيم بن السري(الزجاج 
٤٣٣، ٤١٨، )٢ (٣٩٧، ٣٦٨، ٢٩٦، )٢ (٢٣٥، ١٨٩ ،
٤٨١  

 اجيجمحن بن إسحاق(الز٢٠١، )٢ (٧٤        )أبو القاسم؛ عبد الر         

 خمشري٤٢٦، ٤٢٤، ١٥٧، )٢ (١٥٣، ١٤٧، ١٢٢، ٨٥، ٥١  )أبو القاسم؛ حممود بن عمر(الز  

٣٣٣، ٣٣٢، ٣١٣، ٣٠٢، ٢٣٩، ٢٢٩، ٢٠١، ١٣١، ١٠  أبو زيد األنصاري ،
٥٠٥، ٤٨١، ٤٧٢، ٤٣٢، )٢ (٣٤٩  

  ١٤٨  زيد بن علي القارئ

، ٢٥٠، ٢٤٠، ١٤٥، ١٢٦، ١٢٣، ١٠٩، ١٠٧، ٨٦، ٦٣  )أبو بكر؛ حممد بن السري(ابن السراج 
٤٤٠، ٤١٢، ٤١١، ٣٩٩، ٣٨٩، ٣٥٥، ٣١٦، ٢٧٧ ،
٤٤٩  

سعيد بن ج٤٣٩   القارئريب  

  )٢ (٤٩٤، ٤٩١، ٤٥٨، ١٨٥، ٤٨، ٤٢     ) يوسف؛ يعقوب بن إسحاقأبو(ابن السكّيت 

 هيليمحن بن عبد اهللا(الس٧٣  )عبد الر  

 يد البطليوسيد(ابن السد؛ عبد اهللا بن حمم١٩٦، ٧٢    )أبو حمم      

  ٢٥٥، ٢٥١  )أبو احلسن؛ علي بن إمساعيل(ابن سيده 

، ٣٠، ٢٤، )٢ (٢٣، ٢٢، ٢١، ١٣، )٢ (١٢، ٩، ٦، ٣  )عمرو بن عثمان(سيبويه 
٢ (٥٦، )٢ (٥٢، ٥٠، ٤٥، ٤١، )٢ (٣٤، ٣٢، )٢(٣١( ،
٧٢، ٧١، ٧٠، )٢ (٦٩، )٣ (٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٨ ،
٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٥، ٨٠، ٧٨، )٤ (٧٧، ٧٥، )٢(٧٤ ،
١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١١٠، ١٠٧، ١٠٣، ١٠١، )٢(٩٦ ،

١٥٢، ١٤٩، ١٤٣، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ ،
٢٠٢، ٢٠٠، ١٩١، )٢ (١٨٩، ١٨٦، ١٨٠، ١٥٩، ١٥٧ ،
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٢٦٨، ٢٥٥، ٢٣٨، )٢ (٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٠٥، ٢٠٣ ،
٢٩٢، ٢٩٠، ٢٨٦، ٢٨٥، )٢ (٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٢ ،
٤ (٣٠٦، )٤ (٣٠٢، ٢٩٦، )٣ (٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣( ،
٢ (٣١٩، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٠، ٣٠٧( ،
٣٣٢، ٣٣١، )٤ (٣٣٠، )٥ (٣٢٩، )٢ (٣٢١، )٢(٣٢٠ ،
٢ (٣٥٥، ٣٥٢، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، )٢ (٣٣٥، ٣٣٣( ،
٣٦٥، ٣٦٤، )٢ (٣٦٣، )٤(٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧ ،
٢ (٣٧١، )٣ (٣٧٠، )٣ (٣٦٩، )٢ (٣٦٧، )٢ (٣٦٦( ،
٤٠٢، ٣٨٩، ٣٨٣، ٣٨٢، )٢ (٣٨١، )٤ (٣٧٢ ،
٤١٨، ٤١٧، ٤١٤، ٤١١، )٢ (٤٠٨، ٤٠٥، )٢(.٤٠٣ ،
٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٣٣، ٤٣١، )٢ (٤٢٧، ٤٢٦، ٤١٩ ،
٤٧١، )٢ (٤٧٠، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٥٧، ٤٥٦، )٢ (٤٥٥ ،
٥٠١، )٢ (٥٠٠، )٢ (٤٩٧، ٤٩١، ٤٨٤، )٣ (٤٧٣ ،
٥٠٨، ٥٠٧  

، ٢٣٣، ٢٢٧، ١٩٥، ١٨٨، ١٣١، ١١١، ٩٠، ٧١، ٦٥  )أبو سعيد؛ احلسن بن عبد اهللا(السريايفّ 
٤٠٥، ٣٨٨، ٣٧٨، )٢ (٣٥٨، ٣٣٨، ٣٢٢، ٣١٥، ٣١٣  

 جريابن الش)عادات؛ هبة اهللا بن علي٤١٨، ١٥٥، ١٣١، ١٣٠)       أبو الس  

  ٥٠٠، ٤٩٨، ٤٩٧، ٢٩٣، ٩٦، ٦٤  )أبو علي؛ عمر بن حممد(الشلَوبني 

  ٧٣  )حممد بن علي(الشلوبني الصغري 

  ٢٠٠  شمر الغساينّ

  ٤٣٣، ٧  )احلسن بن حممد(الصغاينّ 

         ٧٢  )  القاسم بن احلسني اخلوارزمي(صدر األفاضل 

  ٣٣٦  لعبديالصلّتان ا

  ١٤٦  )علي بن حممد(ابن الضائع 

  ١٩٢  )حممد بن أمحد(ابن طاهر 

  ٣٨١  )سليمان بن حممد(ابن الطّراوة 
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  ٣١٢  طرفة بن العبد

١٢٨  طفيل الغنوي  

  ١٣٤، ١٢٩  طلحة بن سليمان القارئ

  ٤٤١، ١٥٦، ١٣٢  عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

  ٥٠٧، ٥٠٠، ٣٤٨، ١٣٩، ١١٣  عاصم القارئ

  ٤٤٣، ٣٤٨، ١٣٩  )عبد اهللا بن عامر(ابن عامر القارئ 

  ٣٢٥، ١٣٩  )عبد اهللا بن عباس (tابن عباس 

 ٣٣٥  بن سلولاعبد اهللا بن أيب  

  ٣٧٢  عبد اهللا بن داود

  ٢٢٩  )القاسم بن سالّم(أبو عبيد 

  ٣٨٥، ٢٢٩، ٢١٩  )ر بن املثنىمعم(أبو عبيدة 

  ٤٤٠، ٣٨٥  العجاج 

، )٢ (١٤٣، ١١٢، ١١١، ٩٥، ٨٦، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٤  )أبو احلسن؛ علي بن مؤمن(ابن عصفور 
٣٤٠، ٢٣٤، ٢٢٦، ١٩٥، )٣ (١٩٤، ١٨٠، ١٥٣، ١٥١ ،
٢ (٥٠٠، ٤٨٨، ٤٣٧، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٦٦(  

٤٠٣  أبو العالء املعري  

  ٥١١، ٦٢  )ضياء الدين اإلشبيلي(ابن العلج 

  ٣٨٠، ١٣٠  tعلي بن أيب طالب 

  ٤٩٧  )إمساعيل بن القاسم( علي القايل أبو

  ٢٨٨، ١٥١، ١١  tعمر بن اخلطّاب 

  ٤٨  )إسحاق بن مرار(أبو عمرو الشيباينّ 

  ٢١٧  )ماء السماء(عمرو بن عامر 

، ٣٤٨، ٣٣٨، ٣٢٧، ٣٠٥، ٣٠٠، ٢٢٩، ١٥٥، ٩١، ٥  )زبان بن عمار(أبو عمرو بن العالء 
٥١٠، ٥٠٢، ٤٨٩، ٣٧٢  
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  ٤٣٩، ٩٦، ٧٩، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦١  قفيعيسى بن عمر الثّ

 ؛ احلسن بن أمحد(الفارسي٦٩، ٦٢، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٣١، ٢٢، )٢ (١٠، ٦، ٣  )أبو علي ،
١٤٨، ١٢٦، ١٢٣، ١١١، ١٠٨، ٩٦، ٨٩، ٨١، ٧٨، ٧٧ ،

٢ (٤٣٠، ٤٢٠، ٤١٢، ٣٨٨، ٣٥٨، ٣٥٤، ٣٣٩، ١٥٢( ،
٤٩٧، )٢ (٤٨١، )٢ (٤٧٣، ٤٣٨، ٤٣٥  

  ١٣٠   اهللا عنها فاطمة الزهراء رضي

، ٧٨، ٦٨، )٢ (٦٣، ٦٢، ٥٩، )٢ (٤٨، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٨  )حيىي بن زياد(الفراء 
١٢٨، ١٢٣، )٣ (١١٣، ١٠٠، ٩٦، ٩١، ٩٠، ٨٥، ٨٤ ،

٢ (١٨٠، ١٧٢، ١٥٩، ١٤٨، )٢ (١٤٤، ١٣٢، ١٣٠( ،
٢٤٣، ٢٣٩، ٢٣٤، )٣ (٢٢٣، ٢١١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨ ،
٣٦٨، ٣٤١، ٣٣٨، ٣٠٢، ٢٧٧، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٤٥ ،
٤٩٥، ٤٩١، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٧١، ٤٥٨، ٣٨٨، ٣٨٦ ،
٥١٠، ٥٠٥، ٥٠٢  

  ٣١٩  )أبو سعيد؛ علي بن مسعود(ابن فرخان 

  )٢ (٢٠٢، ١٢٧  الفرزدق

١٨٠  أبو فقعس األسدي  

  ٣٢١  فُقَيم متيم

  ٣٢١  فُقَيم كنانة

  ٢٠٨، )٢ (١٩٤، ٦٥  )عبد اهللا بن مسلم(ابن قتيبة 

  ٣٧٢  قتيبة بن مهران القارئ

  ١٤٨  ة بن احلارثقتيل

  ٣٧٥، ٢١٥، ٢١٤، ٢١١  )علي بن جعفر(ابن القطّاع 

  ٤٨٧، ٣٦٧، ٢٣٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٣٠، ١٠، ٦  )حممد بن املستنري(قطرب 

  ٣٤٨، ٣٤١، )٢ (١٩٦، ١٣٥، ٢٢، ٢١  )عبد اهللا بن كثري(ابن كثري القارئ 

  ٣٨٩  )علي بن احلسن اهلنائي(كُراع النمل 
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 بن محز(الكسائي ٩١، )٣ (٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٩، )٢ (١٣، ٨، ٧  )ةعلي ،
١٧٢، )٢ (١١٣، )٤ (١١٢، ١١١، ١٠٠، ٩٩، )٢(٩٥ ،

٢٥٨، )٢ (٢٢٩، ٢١١، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٨٢، ١٧٥ ،
٢ (٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٧، ٣٥٦، ٣٥٢، )٢ (٣٤٨، ٣٣٨( ،
٥١٠، ٥٠٨، ٣٨١   

 كعب بن مالك األنصاريt  ٣٧٧  

  )٢ (٥٠٣، ٣٣٨، ١٩٥، ١٨٥، ١٧٦، ١٠٨  )أبو احلسن؛ حممد بن أمحد(ابن كيسان 

  ٢٦٨، ١٢٣، ٩٢  )علي بن احلسني(اللّحياينّ 

، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٠٠، ١٥٩، )٢ (٩٦، ٦٩، ٦٨، ٣  )أبو عثمان؛ بكر بن حممد(املازينّ 
٤ (٤٦٥، ٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣٢، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٨٢، ٣٨١( ،
٤٩٧، ٤٧٥  

حممد بن عبد  ( املصنفابن مالك الناظم
  )اهللا

٢٥، )٢ (٢٤، ٢٣، )٣ (١٤، )٢ (١٣، )٣ (١٢، ٢ ،
٤٨، )٢ (٤٧، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣١، ٣٠، )٢(٢٧ ،
٦٩، ٦٧، ٦٥، )٢ (٦٤، ٦٣، ٦٢ ،)٢ (٥٥، )٣ (٥٣ ،
٨٣، ٨١، ٧٩، )٢ (٧٨، ٧٧، )٢ (٧٤، )٢( ٧٢، )٤(.٧٠ ،
١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٤، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٤ ،

١١٩، ١١٦، )٣ (١١٢، ١١١، )٢ (١١٠، ١٠٨، ١٠٧ ،
٣ (١٢٩، ١٢٧، )٢ (١٢٣، )٢( ١٢٢، )٢ (١٢١( ،
١٣٩، )٣ (١٣٤، ١٣٣، )٢ (١٣٢، ١٣١، )٣(.١٣٠ ،
٢ (١٤٨، )٣ (١٤٧، )٢ (١٤٥، )٣ (١٤٣، )٢ (١٤١( ،
٣ (١٨٠، ١٧٨، )٢ (١٧٢، ١٦٨، ١٦٣، ١٥٩، ١٥٤( ،
٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٤، ١٩١، ١٨٦، )٢ (١٨٣ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، )٢(٢٢٨، ٢٢٣، ٢١٥، )٢ (٢١١ ،
٢ (٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٨( ،
٢٦٦، )٤ (٢٦٥، )٢ (٢٦٠، ٢٥٦، ٢٥٥، )٢ (٢٥٤ ،
٣ (٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، )٤ (٢٦٧( ،
٢ (٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٥، )٢ (٢٧٧،  ٢٧٦، )٣(.٢٧٤( ،
٣٠٤، ٣٠١، ٢٩٩، )٣ (٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩٣، )٢ (٢٩٢ ،
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٣٢١، ٣١٩ ،٣١٧، ٣١٥، ٣١٣، ٣١٢، )٣ (٣٠٧، ٣٠٥ ،
٣٣٤، ٣٣٣، )٢ (٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٥، )٣ (٣٢٣ ،
٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٨، )٢(.٣٣٧ ،
٣٦١، ٣٦٠، )٢(٣٥٩، ٣٥٥، ٣٥٤، )٢(.٣٥٢ ،
٢ (٣٦٩، ٣٦٧، ٣٦٦، )٣ (٣٦٥، ٣٦٤، )٢(.٣٦٣( ،
٢ (٣٨٢، )٣ (٣٨١، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧٠( ،
٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٣، ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٧، )٢ (٣٨٣ ،
٤٢٨، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٢، )٢(٤١٩، ٤١٤، )٢(.٤٠٧ ،
٤٣٧، ٤٣٥، ٤٣٣، )٢ (٤٣١، )٢ (٤٣٠، ٤٢٩ ،
٤٥٠، ٤٤٩، )٢ (٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٣٩، )٢(.٤٣٨ ،
٢ (٤٦٥، ٤٦٤، )٢ (٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٢( ،
٢ (٤٧٥، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦( ،
٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٢، )٣(٤٨٤، )٢( ٤٨٣، )٢ (٤٧٧ ،
٢ (٥٠٧، )٢ (٥٠٥، )٣ (٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١، )٤(.٥٠٠( ،
٥١٠، ٥٠٩، ٥٠٨  

، ٦٩، ٦١، ٥٦، )٢ (٥٣، ٥٢، ٤١، ٢٥، ٢٢، ١٠، ٦  )أبو العباس؛ حممد بن يزيد(املربد 
٢ (١٣٥، ١٣٣، ١٣١، ١٢٦، )٢ (٩٦، ٧٨، )٢(٧٥( ،

٢٥٦، )٢ (٢٥٤، ٢٣٥، ١٩٦، ١٩٥، ١٥٩، ١٥٣، ١٣٦ ،
٣٢١، ٣٢٠، ٣١٦، ٣١٤، ٣٠٢، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨١ ،
٣٦٦، ٣٦٢، ٣٥٧، ٣٤٩، )٢ (٣٤٠، ٣٣٥، )٢(٣٢٢ ،
٢ (٤٤٩، ٤٣٠، ٤١٢، ٤١١، ٣٩٢، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٦٨( ،
٤٩٧، ٤٧٣، ٤٦٤  

  ١٩٦، ٩٣  )حممد بن عبد الرمحن(ابن حميصن القارئ 

 ٣٩٣، ٣٥٠، ١٨٦، ١١٢، ١٠٧، ٧٩، ٥٦، ٣٩  )احلسن بن قاسم(املرادي  

  ٢٨٨، ١٩٤، ٢٥  )عبد اهللا بن مسعود (tابن مسعود 

 زي٤٣٠، ٧٢  )ناصر بن عبد السيد(املطر  

  ٣٥٨  )حيىي بن عبد املعطي(ابن معطي 
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 املكودي)محن بن علي١٣  )عبد الر  

  ٣٦  النابغة الذّبياينّ

الشارح بدر الدين؛ حممد بن (ابن الناظم 
  )حممد

١٢٣، ١٢٢، ١٠٧، )٢ (١٠١، ٩٨، ٨٤، ٥٦، ٥٣، ٤٢ ،
٢٠٥، ٢٠٠، ١٦٤، ١٥٠، ١٤١، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٨ ،
٢٩٣، ٢٧٠، ٢٦٩، )٢ (٢٦٧، )٢ (٢٦٥، ٢٥٢، ٢٤٩ ،
٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٣، ٣٦٥، ٣٢٦، ٣٢٣، ٣٢١، ٣١٦ ،
٥٠٧، ٤٧١، ٤٦٥، ٤٥٨، ٤٣٥، ٤٢٠، ٣٩٧  

  ٥٠٠، ٣٤٨، ١١٤، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٨١، ٣١  نافع بن عبد الرمحن القارئ

  ٢٢٩، ٩٧  ) أمحد بن حممد(النحاس 

جم العجلي٥٠٤  أبو الن  

  ٣٧٢  ري بن يوسف النحوي القارئنص

  ٤٨٥  النضر بن مشيل

  ١٧٦  هبرية القارئ

 ين؛ عبد اهللا بن يوسف(ابن هشام األنصاريح مجال الد١٦)     املوض  

 د بن حيىي(ابن هشام اخلضراوي٣٥٨، ٣٤٧، ١٤٦، ١١٣، ١٠١، ٦٢  )حمم  

 د بن أمحد(ابن هشام اللّخمي١٤٦  )حمم  

  )٢ (٥٠٧، )٢ (٩٥  لضريرهشام بن معاوية ا

 ١٨٠  أبو اهليثم العقيلي  

  )٢ (٢٢٤  )أبو العباس؛ أمحد بن حممد(ابن والّد 

  ٥٠١  )يعيش بن علي(ابن يعيش 

، ١٩١، ٧٩، ٦١، ٥٣، )٤ (٣٤، ٣٢، )٢ (٣١، )٢ (٣٠  يونس بن حبيب
٣١٤، ٣٠٤، ٣٠٠، ٢٤٣، ٢٣٤، )٢ (٢٠٢، )٢ (٢٠٠ ،
٢ (٣٤١، ٣٣٠، )٢ (٣٢٩(  
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  فهرس املصادر واملراجع

  
   املطبوعة-١

صلية وأكمل نواقصه عز الدين التنوخي،  اإلبدال أليب الطيب اللغوي، حقّقه وشرحه ونشر حواشيه األ-
  .م١٩٦١هـ، ١٣٨٠مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، 

أمحد حممد عبد الدامي، مطبعة دار .د. حتقيق ودراسة أمساء واألفعال واملصادر، البن القطّاع الصقلي، أبنية األ-
  .م١٩٩٩  ال ط،الكتب املصرية، القاهرة،

أمحد راتب محوش، . ، أليب بكر الزبيدي، حتقيق د)األمساء واألفعال واحلروف( أبنية كتاب سيبويه -
   .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، 

  .ت.، ال١حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط أحكام القرآن، ابن العريب، حتقيق -

 أدب الكاتب، البن قتيبة، حقّقه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه حممد الدايل، مؤسسة الرسالة، بريوت، -
   .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ط، .ال

-ارتشاف الض رمضان .ة درجب عثمان حممد، مراجع.ب من لسان العرب، أليب حيان األندلسي، حتقيق در
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١ط،  القاهرة،عبد التواب، مكتبة اخلاجني

 االستدراك على أيب علي يف احلجة، جلامع العلوم الباقويل، حققه وخرج ما فيه وشرحه وناقشه وكتب -
، ١حممد أمحد الدايل، مكتبة البابطني املركزية للشعر العريب، الكويت، ط.حواشيه وصنع فهارسه د

  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨

هـ، ١٤١٥، ١فخر صاحل قدارة، دار اجليل، بريوت، ط.سرار العربية أليب الربكات بن األنباري، حتقيق دأ -
  .م١٩٩٥

، ١ األشباه والنظائر، جلالل الدين السيوطي، حتقيق عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط-
  .م١٩٨٥
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  .، ال ت٣قاد، دار املعارف، مصر، ط أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب، عباس حممود الع-

هـ، ١٤٠٦، ١حممد عبد ايد الطويل، القاهرة، ط. األمشوين وكتابه منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، د-
  .م١٩٨٦

 إصالح املنطق، البن السكّيت، شرح وحتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، دار املعارف، -
  .م١٩٨٧، ١طمصر، 

هـ، ١٤٢٥، ٢حممد نبيل طريفي، دار صادر، بريوت، ط.عيات، عبد امللك بن قريب، حتقيق د األصم-
  .م٢٠٠٥

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ٣عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.  األصول البن السراج، حتقيق د-

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، ٣ إعراب القرآن للنحاس، حتقيق زهري غازي زاهد، عامل الكتب، لبنان، ط-

، ٣ إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة، ط-
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

، ١عبد الرمحن العثيمني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط.  إعراب القراءات السبع وعللها، البن خالويه، حتقيق د-
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣

، ١رى للعكربي، حتقيق حممد أديب عبد الواحد مجران، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط إعراب المية الشنف-
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

   .م١٩٨٠، ٥اليني، بريوت، طماألعالم للزركلي، دار العلم لل -

يم، منشورات امع الثقايف، عبد اهللا بن عمر احلاج إبراه. اإلغفال، أليب علي الفارسي، حتقيق وتعليق د-
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ ط، ظيب، الأبو

  ال ط،حممود سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، مصر،.  االقتراح، للسيوطي، قرأه وعلّق عليه د-
  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦

 االقتضاب يف شرح أدب الكاتب، البن السيد البطليوسي، حتقيق مصطفى السقا وحامد عبد ايد، مطبعة -
  .م١٩٩٦ ط،.دار الكتب املصرية، القاهرة، ال

  .هـ١٤٠٣، ١عبد ايد قطامش، دار الفكر، دمشق، ط.  اإلقناع يف القراءات السبع البن الباذش، حتقيق د-
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  .م١٩٩٨، ١فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط. األلفاظ البن السكيت، حتقيق د-

 ط،. الوت، دار عمار، عمان،فخر صاحل سليمان قدارة، دار اجليل، بري.  أمايل ابن احلاجب، حتقيق د-
  .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٢ أمايل الزجاجي، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط-

  .م١٩٣٥هـ، ١٣٥٤، ٢ أمايل الزجاجي الصغرى، شرح أمحد الشنقيطي، املكتبة احملمودية، القاهرة، ط-

  .م١٩٧٠لسعادة، القاهرة، ال ط،  أمايل السهيلي، حتقيق حممد إبراهيم البنا، مطبعة ا-

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط. أمايل ابن الشجري، حتقيق د-

 وكتاب التنبيه أليب عبيد البكري، دار الكتب ، علي القايل البغدادي، ويليه الذيل والنوادر للمؤلف أمايل أيب-
  .، ال ط، ال تالعلمية، بريوت

  بريوت، أمايل املرتضى، غرر الفوائد ودرر القالئد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العريب،-
  .م١٩٦٧، ٢ط
 ،١ طدار سعد الدين، دمشق،فاحل العجمي، مرسل .  اإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي، حتقيق د-

  .م٢٠٠٥
، دار املأمون للتراث، عبد ايد قطامش. د: حتقيق وتعليق وتقدمي،  عبيد القاسم بن سالم أليباألمثال -

  .م١٩٨٠ ،١، طدمشق
، ١ب والقراءات للعكربي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعرا-

  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

، دمشق، ال ط، ، دار الفكر اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد-
  .ت.ال

  .م١٩٩٠حسين عبد اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة، ال ط، .  األمنوذج للزخمشري، حتقيق د-

صغري أمحد . ألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، أبو بكر بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق د ا-
  .، دار طيبة، الرياض، ال ط، ال تحممد حنيف

حتقيق حميي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، ابن هشام األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،  -
  .، ال ط، ال تالقاهرة
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هـ، ١٤١٦، ٢كاظم حبر املرجان، عامل الكتب، بريوت، ط.إليضاح، أليب علي الفارسي، حتقيق ودراسة د ا-
  .م١٩٩٦

  دمشق،،ق الدكتور إبراهيم حممد عبد اهللا، دار سعد الدين، حتقيضاح يف شرح املفصل، البن احلاجباإلي -
  .م٢٠٠٥، ١ط

مازن املبارك، دار . قيق د، حتحاق الزجاجياسم عبد الرمحن بن إس، أليب الق اإليضاح يف علل النحو-
  .م١٩٧٣، ٢، طالنفائس، بريوت

 البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، طبعة جديدة بعناية الشيخ حسونة، مراجعة صدقي حممد مجيل، دار -
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢  ال ط، بريوت،الفكر،

لتابع للبدر الطالع للسيد املؤرخ اليمين،  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاين، ويليه امللحق ا-
  . هـ١٣٤٨، ١مطبعة دار السعادة، مصر، ط

، ١عياد الثبييت، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط.بن أيب الربيع، حتقيق دالالبسيط يف شرح مجل الزجاجي،  -
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧

، ٢ الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي، حتقيق حممد أبو- 
  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩

رمضان عبد . البلغة يف الفرق بني املذكّر واملؤنث، أليب الربكات بن األنباري، حقّقه وقدم له وعلّق عليه د-
  .م١٩٧٠التواب، من منشورات وزارة الثّقافة، مطبعة دار الكتب، مصر، ال ط، 

اجعة مصطفى طه عبد احلميد طه، ومر.نباري، حتقيق دالربكات بن األ البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب -
  .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠ العامة للكتاب، ال ط، السقا، اهليئة املصرية

هـ، ١٤١٨، ٧ البيان والتبيني للجاحظ، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط-
  .م١٩٩٨

  .  للنشر، بنغازي، ال ط، ال تليبيا دار  تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي،-
رمضان عبد التواب وآخرون، وراجع ترمجته . تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان، نقله إىل العربية د-
  .م١٩٧٥، ٢السيد يعقوب بكر وآخرون، دار املعارف، مصر، ط.د
منشورات وزارة األوقاف  ،حتقيق شاكر العاشور،  منصور الثعاليب، أبوحتسني القبيح وتقبيح احلسن -

  .م ١٩٨١،هـ١٤٠١ ،١، ط العراق، بغداد،والشؤون الدينية
  .شرح املفصل يف صنعة اإلعراب=  التخمري -
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  .م١٩٨٦، ١عفيف عبد الرمحن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.  تذكرة النحاة أليب حيان األندلسي، حتقيق د-
حسن هنداوي، دار القلم، . حيان النحوي، حتقيق د التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب -

  .م٢٠٠٢ – ١٩٩٦، ١دمشق، من اجلزء األول إىل اجلزء خلامس، ط
  بريوت، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك، حتقيق حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب،-
  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧ ط،.ال
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣، ١بعة العبيكان، الرياض، ط التعليقات والنوادر للهجري، اعتىن به محد اجلاسر، مط-
عوض بن محد القوزي، مطبعة األمانة، . التعليقة على كتاب سيبويه، أليب علي الفارسي، حتقيق وتعليق د-

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠، ١القاهرة، ط
  .التفسري الكبري ومفاتيح الغيب=  تفسري الرازي -
  .نجامع البيان يف تأويل القرآ=  تفسري الطربي -
حممد أمحد الدايل، دار .  تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية، أليب حامت السجستاين، حتقيق د-

  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١البشائر، ط
  .اجلامع ألحكام القرآن=  تفسري القرطيب -
ط، .كر، ال التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، اإلمام حممد الرازي، قدم له الشيخ حميي الدين امليس، دار الف-

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
هـ، ١٤٠٢، ١عفيف عبد الرمحن، دار املسرية، بريوت، ط. تقريب املقرب أليب حيان األندلسي، حتقيق د-

  .م١٩٨٢
هـ، ١٤٠١، ١حسن شاذيل فرهود، نشر جامعة الرياض، ط. التكملة، أليب علي الفارسي، حتقيق د-

  .م١٩٨١
،  وآخرونإبراهيم األبياريحقّقه غة وصحاح العربية، للصغاين،  التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج الل-

  .م١٩٧٩ -١٩٧٠، مطبعة دار الكتب، القاهر، ال ط،  وآخرونوراجعه حممد خلف اهللا أمحد
  .شرح كتاب سيبويه البن خروف=  تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب البن خروف-
لسالم حممد هارون وآخرين، دار القومية العربية ومطابع  ذيب اللغة، أليب منصور األزهري، حتقيق عبد ا-

  . م١٩٦٧-١٩٦٤  ال ط،سجل العرب، القاهرة،
يوسف أمحد املطوع، قدم له األستاذ إبراهيم األبياري، ال ط، . التوطئة، أليب علي الشلوبني، دراسة وحتقيق د-

  . م١٩٨١
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، ١مد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر الطربي، حتقيق أمحد حم-
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠

هـ، ١٤٠٥ط، . اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ال-
  .م١٩٨٥

، ٢علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.  اجلمل يف النحو، أبو القاسم الزجاجي، حتقيق د-
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، .  حتقيق داخلليل بن أمحد الفراهيدي،املنسوب إىل  اجلمل يف النحو، -
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١بريوت، ط

  .م١٩٨٧، ١رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط. مجهرة اللغة البن دريد، حقّقه وقدم له د-
ستاذ حممد ندمي فاضل، دار الكتب فخر الدين قباوة، واأل.ادي، حتقيق د اجلىن الداين يف حروف املعاين، للمر-

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١العلمية، بريوت، ط
  . حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر، ال ط، ال ت-
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤  ال ط، حاشية الصبان على شرح األمشوين، دار الفكر، بريوت،-
هـ، ١٣٩٩، ٣عبد العال سامل مكرم، دار الشروق، ط. ابن خالويه، حتقيق د احلجة يف القراءات السبع، -

  .م١٩٧٩
، ١راث، دمشق، طأمون للت احلجة للقراء السبعة، الفارسي، حتقيق بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايت، دار امل-

   .م١٩٨٤هـ،١٤٠٤
 سعيد عبد الكرمي سعودي، دار  احلُلل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل، البن السيد البطليوسي، حتقيق-

  . الطليعة، بريوت، ال ط، ال ت
يب نعيم األصبهاين، دار الريان للتراث، القاهرة، دار الكتاب العريب،  حلية األولياء وطبقات األصفياء، أل-

  . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٥بريوت، ط
  

هـ، ١٤٠٣، ٣ بريوت، ط احلماسة، علي بن احلسن البصري، حتقيق خمتار الدين أمحد، عامل الكتب،-
  .م١٩٨٣

 احلماسة، علي بن الشجري، حتقيق عبد املعني امللوحي، وأمساء محصي، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، -
  .م١٩٧٠ط، .ال
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، ٢ احلماسة، الوليد بن عبيد البحتري، حتقيق لويس شيخو اليسوعي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-
  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧

هـ، ١٣٨٤، ٢لجاحظ، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط احليوان ل-
  .م١٩٦٥

، ٣ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط-
  . م١٩٨٩

  . ط، ال ت، ال.د علي النجار، دار اهلدى، بريوت اخلصائص، البن جين، حتقيق حمم-
  . دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حممد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاهرة، ال ط، ال ت-
 الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف العلوم العربية، الشنقيطي، حتقيق وشرح عبد العال -

  .م١٩٨١، ١سامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ط
هـ، ١٤٢٥، ١حامت صاحل الضامن، دار البشائر، دمشق، ط.التصريف، أليب سعيد املؤدب، حتقيق د دقائق -

  .م٢٠٠٤
هـ، ١٤٢٠، ١ الدليل إىل املتون العلمية، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، دار الصميعي، الرياض، ط-

  .م٢٠٠٠
  .ةرائف األدبيضمن الطّ=  ديوان إبراهيم الصويلّ -
  .شعر إبراهيم بن هرمة= يم بن هرمة  ديوان إبراه-
  .بن أمحرعمرو شعر =  ديوان ابن أمحر -
  .شعر األحوص=  ديوان األحوص -
  .م١٩٩٢، ١ ديوان األخطل، شرحه راجي األمسر، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-
سة إيف  ديوان أيب األسود الدؤيلّ، صنعة أيب سعيد احلسن السكري، حتقيق حممد حسن آل ياسني، مؤس-

  . م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١للطباعة، بريوت، ط
  .الصبح املنري يف شعر أيب بصري=  ديوان األعشى ميمون بن قيس-
  .م١٩٩١، ١ ديوان األقيشر األسدي، مجع وحتقيق وشرح خليل الدويهي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-
  .م١٩٥٨ مصر، ال ط،  ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم، دار املعارف،-
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، ٣ توزيع مكتبة أطلس بدمشق، ط عبد احلفيظ السطلي، ودراسةحتقيقمجع و ديوان أمية بن أيب الصلت، -
  .ت.ال
  .م١٩٨٦ ديوان أوس بن حجر، حتقيق حممد يوسف جنم، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، ال ط، -
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١ار املعرفة، بريوت، ط ديوان تأبط شراً، اعتىن به عبد الرمحن املصطاوي، د-
  .ديوان ابن مقبل=  ديوان متيم بن مقبل -
  .، ال ت٣نعمان حممد أمني طه، دار املعارف، مصر، ط.  ديوان جرير، بشرح حممد بن حبيب، حتقيق د-
ة  ديوان جرير، مضافاً إليه شرح حممد بن حبيب، مجع حممد إمساعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، املكتب-

  .، ال ت١التجارية الكربى، مصر، ط
  .م١٩٩٢، ١ ديوان مجيل بثينة، حتقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-
 ديوان حامت الطّائي، صنعة حيىي بن مدرك الطائي، رواية هشام بن حممد الكليب، دراسة وحتقيق عادل سليمان -

  .م١٩٩٠، ٢مجال، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط
  .م١٩٧٣ ديوان احلادرة، حتقيق ناصر الدين األسد، دار صادر، بريوت، ال ط، -
- ديوان احلارث بن خالد املخزومي  =شعر احلارث بن خالد املخزومي.  
 ديوان حسان بن ثابت األنصاري، ضبطه وشرحه وصححه عبد الرمحن الربقوقي، املطبعة الرمحانية، املكتبة -

  . م١٩٢٩هـ، ١٣٤٧، ال ط، التجارية الكربى، مصر
، ١ ديوان احلطيئة، رواية وشرح ابن السكيت، حتقيق نعمان حممد أمني طه، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط-

  .م١٩٨٧
 مطبوعات مركز حتقيق  ديوان خرنق بنت بدر بن هفّان، حتقيق حسني نصار، دار الكتب والوثائق القومية،-

     .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦ ،٢ القاهرة، طالتراث،
 ديوان ابن الدمينة، صنعة أيب العباس ثعلب وحممد بن حبيب، حتقيق أمحد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة، -

  .م١٩٥٩القاهرة، ال ط، 
طبع بكلية كامربدج، اململكة الربيطانية املتحدة،  ديوان ذي الرمة، تصحيح وتنقيح كارليل هنري هيس، -
  .م١٩١٩هـ، ١٣٣٧ط، .ال
  .ضمن جمموع أشعار العرب= بة بن العجاج  ديوان رؤ-
- ون=  ديوان أيب زبيد الطّائيضمن شعراء إسالمي.  
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 ديوان زهري بن أيب سلمى، بشرح األعلم الشنتمري، مما رواه األصمعي واملفضل وأبو عمرو، مجع وترتيب -
  .  توتصحيح حممد بدر الدين النعساين احلليب، املكتبة التجارية، مصر، ال ط، ال

  .شعر زياد األعجم=  ديوان زياد األعجم -
- ديوان أيب سعيد املخزومي  =شعر أيب سعيد املخزومي.  
ل، مطبوع مع ديوان عروة بن الورد، شرح ابن السكيت، حتقيق عبد املعني امللوحي، طبع  ديوان السموأ-

   .م١٩٦٦، ١وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، سوريا، ط
  . الرضي، حممد بن أيب أمحد احلسني، دار صادر، بريوت، ال ط، ال ت ديوان الشريف-
  .م١٩٦٨، ١ ديوان الشماخ بن ضرار، حتقيق صالح الدين اهلادي، دار املعارف، مصر، ط-
  .م١٩٩١ هـ،١٤١١ ،١ ط بريوت، ديوان الشنفرى، مجع وحتقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب،-
  .م١٩٠١  ال ط، األعلم الشنتمري، مكس سلغسون، شالون، فرنسا، ديوان طرفة بن العبد مع شرح-
  .م١٩٦٨عزة حسن، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ال ط، .  ديوان الطّرماح، حتقيق د-
  .م١٩٦٨، ١ ديوان طفيل الغنوي، حتقيق عبد القادر أمحد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط-
يق حيىي اجلبوري، نشر مديرية الثقافة العامة يف وزارة الثقافة واإلعالم يف  ديوان العباس بن مرداس، مجع وحتق-

  .م١٩٦٨، ١اجلمهورية العراقية، بغداد، ط
  .شعر عبد الرمحن بن حسان=  ديوان عبد الرمحن بن حسان -
رة،  ديوان عبد اهللا بن رواحة األنصاري، دراسة ومجع وحتقيق حسن حممد باجودة، مكتبة التراث، القاه-
  .م١٩٧٢ط، .ال
  .م١٩٧٤ ديوان عبد اهللا بن معاوية بن جعفر بن أيب طالب، حتقيق عبد احلكيم الراضي، بغداد، ال ط، -
حممد يوسف جنم، دار صار، اجلامعة األمريكية، بريوت، ال ط، .  ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات، حتقيق د-

  .ال ت
  .ضمن جمموع أشعار العرب=  ديوان العجاج -
وان عدي بن زيد، حتقيق حممد جبار املعيبد، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد يف اجلمهورية العراقية،  دي-

  .بغداد، ال ط، ال ت
  .م١٩٦١م السامرائي وأمحد مطلوب، جامعة بغداد، ال ط، براهيإ.  ديوان عروة بن حزام، حتقيق د-
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-،ينتمرقدم له ووضع هوامشه وفهارسه حنا نصر احليت،  ديوان علقمة بن عبدة الفحل، بشرح األعلم الش 
  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١دار الكتاب العريب، بريوت، ط

  . ديوان علي بن أيب طالب، مجع نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ال ط، ال ت-
  .م١٨٩٣ ديوان عمر بن أيب ربيعة، بول ستشوارز، جامعة تورنتو، ال ط، -
  .م١٩٨٣، ٢ حتقيق ودراسة حممد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط ديوان عنترة بن شداد،-
  .شرح ديوان الفرزدق =  ديوان الفرزدق-
  .م١٩٦٠، ١ ديوان القطامي، حتقيق إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب، دار الثقافة، بريوت، ط-
  .م١٩٦٧، ٢طاخلطيم، حتقيق ناصر الدين األسد، دار صادر، بريوت،  ديوان قيس بن -
  .م١٩٧١ ديوان كثير عزة، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، ال ط، -
، ١ ديوان كعب بن مالك األنصاري، دراسة وحتقيق سامي مكي العاين، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط-

  .م١٩٦٦
  .شرح ديوان لبيد بن ربيعة=  ديوان لبيد بن ربيعة -
 خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، دار اجلمهورية، بغداد، ال ط، مجع وحتقيق ديوان ليلى األخيلية، -

  .م١٩٦٧
 ديوان املتلمس الضبعي، رواية األثرم وأيب عبيدة عن األصمعي، حتقيق حسن كامل الصرييف، جملة معهد -

  .م١٩٦٨، القاهرة، ١٤املخطوطات العربية، الد 
رح وتعليق حسن كامل الصرييف، جامعة الدول العربية، معهد املخطوطات  ديوان املثقّب العبدي، حتقيق وش-

  .م١٩٧١هـ،١٣٩١العربية، مصر، ال ط، 
  .م١٩٧٩ ديوان جمنون ليلى، مجع اإلمام أيب بكر الواليب، املطبعة اخلديوية، بوالق، مصر، ال ط، -
م له صالح الدين املنجد، دار  ديوان أيب حمجن الثقفي، صنعة احلسن بن عبد اهللا العسكري، نشره وقد-

  .  م١٩٧٠، ١الكتاب اجلديد، بريوت، ط
 ديوان ابن مقبل، حتقيق عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القدمي يف وزارة الثقافة واإلرشاد -

  .م١٩٦٢القومي، دمشق، ال ط، 
  .شعر ابن ميادة=  ديوان ابن ميادة -
  .م١٩٩٨، ١واضح الصمد، دار صادر، بريوت، ط. وشرح د ديوان النابغة اجلعدي، مجع وحتقيق -



 

713 
 

  . ال ت،٢ط ديوان النابغة الذبياين، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، القاهرة، -
  .م١٩٦٦، بغداد، ١٣ ديوان النجاشي احلارثي، مجع سليم النعيمي، جملة امع العلمي العراقي، الد -
  .ضمن شعراء إسالميون=  تولب  ديوان النمر بن-
  .شعر هدبة بن اخلشرم = ديوان هدبة بن اخلشرم -
  .شعر يزيد بن الطّثرية=  ديوان يزيد بن الطّثرية -
  .م١٩٨٢، ٢ ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي، مجع وتنسيق عبد القدوس صاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط-
- ،حتقيق عبد األمري مهنا، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت،  ربيع األبرار ونصوص األخبار للزخمشري
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ١ط
ط، .عائشة عبد الرمحن، دار املعارف، القاهرة، ال.  رسالة الصاهل والشاحج، أليب العالء املعري، حتقيق د-

  .م١٩٧٥
  .هـ١٤٠٠، ٢رة، طشوقي ضيف، دار املعارف، القاه.  السبعة يف القراءات، البن جماهد، حتقيق د-
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط. سر صناعة اإلعراب البن جني، حتقيق د-
 عبيد البكري، حتقيق عبد العزيز امليمين، جلنة التأليف والترمجة والنشر، يبأل مسط الآليل يف شرح أمايل القايل -

  .م١٩٣٦  ال ط،القاهرة،
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤حممد عبد القادر عطا، دار الباز، مكة املكرمة، ال ط،  سنن البيهقي الكربى، حتقيق -
  . سنن الترمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ال ط، ال ت-
  . سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، ال ط، ال ت-
، ١عبد الغفار سليمان، وسيد حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. د السنن الكربى للنسائي، حتقيق-

  .م١٩٩١هـ، ١٤١١
  . سنن ابن ماجة، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، ال ط، ال ت-
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٢ سنن النسائي، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات، حلب، ط-
شليب، دار ابن كثري، عبد احلفيظ  وإبراهيم األبياريالسقا ومصطفى هشام، حتقيق  السرية النبوية، البن -

  .ت.ط، ال.، الدمشق
، ١، حتقيق حسن أمحد العثمان، املكتبة املكية، مكة املكرمة، طالبن احلاجبيف علم التصريف  الشافية -

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
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  .ر الكتب العلمية، بريوت، ال ط، ال ت شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد العكري، دا-
 شرح أبيات اجلمل البن السيد البطليوسي، دراسة وحتقيق عبد اهللا الناصري، منشورات دار عالء الدين، -

  .م٢٠٠٠، ١دمشق، ط
زهري غازي زاهد، عامل الكتب، ومكتبة النهضة العربية، .  شرح أبيات سيبويه أليب جعفر النحاس، حتقيق د-

  . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ ،١بريوت، ط
هـ، ١٤١٦، ١حممد الريح هاشم، دار اجليل، بريوت، ط.  شرح أبيات سيبويه البن السريايف، حتقيق د-

  .م١٩٩٦
ستاذ مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب، بريوت، ال ط،  شرح أدب الكاتب للجواليقي، قدم له األ-

  .ال ت
ن بن احلسني السكري، حتقيق عبد الستار أمحد فراج، مراجعة  شرح أشعار اهلذليني، صنعة أيب سعيد احلس-

  .حممود حممد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ال ط، ال ت
عبد . شرح ألفية ابن مالك البن جابر اهلواري األندلسي، علق عليه وحققه وشرح شواهده ووضع فهارسه د-

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠لتراث، القاهرة، ال ط، احلميد السيد حممد عبد احلميد، املكتبة األزهرية ل
التحقيقات الوفية مبا يف البهجة املرضية من النكات والرموز :  شرح ألفية ابن مالك للسيوطي، مع حاشيته-

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١اخلفية حملمد الغرسي، دار السالم، القاهرة، ط
عبد احلميد، ، حملمد حميي الدين رح ابن عقيلمنحة اجلليل بتحقيق شومعه  شرح ألفية ابن مالك البن عقيل، -

  م١٩٦٤، ١٤، طدار العلوم احلديثة، بريوت
هـ، ١٤٢٨، ١فخر الدين قباوة، دار مكتبة املعارف، بريوت، ط.  شرح ألفية ابن مالك، للمرادي، حتقيق د-

  .م٢٠٠٧
 بريوت، ال ط، عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية،. شرح ألفية ابن مالك للمكودي، حتقيق د-

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥
، عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد، دار اجليل، بريوت.  شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم، حتقيق د-
  .ط، ال ت.ال
، ١حممد بدوي املختون، دار هجر، ط.عبد الرمحن السيد، ود. ، حتقيق د وولده شرح التسهيل البن مالك-

  . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠
  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨، ١ناصر حسني علي، دار سعد الدين، دمشق، ط.هيل للمرادي، حتقيق د شرح التس-
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  . ال ط، ال ت،ن مالك، خالد األزهري، دار الفكر شرح التصريح على التوضيح على ألفية اب-
  .، ال ط، ال تبد الباقي، دار العروبة، القاهرة شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك، حتقيق حممد فؤاد ع-
مطبوعات وزارة شوقي ضيف، .ل الزجاجي البن عصفور، حتقيق صاحب أبو جناح، قدم له د شرح مج-

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ط، . ال بغداد،،يةالعراقاألوقاف 
، )٢٢( شرح مجل الزجاجي البن خروف، حتقيق سلوى حممد عرب، سلسة الرسائل العلمية املوصى بطبعها -

  .هـ١٤١٨ ط،. الجامعة أم القرى، مكة املكرمة،
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢  ال ط، شرح مجل الزجاجي البن عصفور، حتقيق صاحب أبو جناح، العراق،-
 شرح ديوان الفرزدق، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا احلاوي، منشورات دار الكتاب اللبناين، مكتبة -

  . م١٩٨٣، ١املدرسة، بريوت، ط
  .م١٩٨٤، ٢ نشر وزارة اإلعالم يف الكويت، ط شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حتقيق إحسان عباس،-
جامعة منشورات تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر،   شرح الرضي على الكافية، رضي الدين األستراباذي،-

  . م١٩٧٨ هـ،  ١٣٩٨ ال ط،   ليبيا،قاريونس،
همها  شرح الشافية للرضي األستراباذي، مع شرح شواهده للبغدادي، حققهما وضبط غريبهما وشرح مب-

األساتذة حممد نور احلسن، وحممد الزفزاف، وحممد حيىي عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، ال ط، 
  .م١٩٧٥ هـ،١٣٩٥

، مراجعة ة السرور إىل إعراب شواهد الشذور، ومعه رحلشرح شذور الذهب، البن هشام األنصاري -
، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار يوسف الشيخ حممد البقاعي، حتقيق بركات يوسف اهلبودوتصحيح 

  م١٩٩٤  ال ط،،الفكر، بريوت
  . شرح شواهد املغين للسيوطي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، ال ط، ال ت-
 شرح القصائد السبع الطوال، أليب بكر األنباري، حتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، مصر، ال ط، -
  .ت.ال
، ١١القاهرة، ط دار الثقافة، حتقيق حميي الدين عبد احلميد، هشام األنصاري،  شرح قطر الندى البن-

  . هـ١٣٨٣
، ال ط، دي، جامعة أم القرى، مكة املكرمةعبد املنعم هري.  شرح الكافية الشافية البن مالك، حتقيق د-
  .ت.ال
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لدعوة اإلسالمية  شرح كتاب سيبويه البن خروف، حتقيق خليفة حممد خليفة بديري، منشورات كلية ا-
  .م١٩٩٥هـ، ١٤٢٥، ١وجلنة احلفاظ على التراث اإلسالمي، اجلماهريية العظمى، طرابلس، ط

 ط،. الالقاهرة،مطبعة التضامن، ،  الدمريياملتويل رمضان أمحد.  شرح كتاب سيبويه للرماين، حتقيق د-
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

حممود . رمضان عبد التواب، ود. د:  له وعلق عليه شرح كتاب سيبويه للسريايف، اجلزء األول، حققه وقدم-
  .م١٩٨٦ حممد هاشم عبد الدامي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ال ط،. فهمي حجازي، ود

رمضان عبد التواب، اهليئة املصرية العامة .  شرح كتاب سيبويه للسريايف، اجلزء الثاين، حققه وعلق عليه د-
  .م١٩٩٠للكتاب، ال ط، 

فائز فارس، من منشورات الس الوطين للثقافة، الكويت، . للّمع البن برهان العكربي، حتقيق د شرح ا-
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥، ١ط
عبد الرمحن بن . شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري، لصدر الفاضل اخلوارزمي، حتقيق د-

  .سليمان العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ال ط، ال ت
  . شرح املفصل البن يعيش، نشر إدارة الطباعة املنريية، ال ط، ال ت-
 شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد، لزكريا األنصاري، راجعه املقرئ الشيخ أبو احلسن حميي الدين -

هـ، ١٤١٢، ٤الكردي، علق عليه حممد غياث صباغ، طبع يف مطبعة الشام، توزيع مكتبة الغزايل، دمشق، ط
  .م١٩٩٢

، ٢فخر الدين قباوة، دار األوزاعي، بريوت، ط. شرح امللوكي يف التصريف، البن يعيش، حتقيق د-
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

  .هـ١٣٩٢، ٢ شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث، بريوت، ط-
تبة حممود حممد الطناحي، مك. الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب، أليب علي الفارسي، حتقيق د-

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١اخلاجني، القاهرة، ط
 شعر إبراهيم بن هرمة، حتقيق حممد نفاع وحسني عطوان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، -
  .ت.ال
ثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،  شعر األحوص األنصاري، مجع وحتقيق حيىي اجلبوري، منشورات وزارة ال-
  .م١٩٧٥ط، .ال
  .م١٩٧٢رث بن خالد املخزومي، حتقيق حيىي اجلبوري، بغداد، ال ط،  شعر احلا-
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  .م١٩٨٣، ١شعر زياد األعجم، مجع وحتقيق يوسف حسني بكار، دار املسرية، ط -
، ١ شعر أيب سعد املخزومي، مجع وحتقيق رزوق فرج رزوق، ساعدت جامعة بغداد على نشره، بغداد، ط-

  .م١٩٧١
  .م١٩٧١، ١مجع وحتقيق مكي العاين، بغداد، ط شعر عبد الرمحن بن حسان، -
  . شعر عمرو بن أمحر، مجع وحتقيق حسني عطوان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، ال ت-
 شعر ابن ميادة، مجعه وحققه حنا مجيل حداد، راجعه وأشرف على طباعته قدري احلكيم، مطبوعات جممع -

  .م١٩٨٣اللغة العربية بدمشق، ال ط، 
 شعر هدبة بن اخلشرم، مجع وحتقيق حيىي اجلبوري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق، ال ط، -

  .م١٩٨٦
  .م١٩٦٧، ٢ الشعر والشعراء البن قتيبة، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، دار املعارف، مصر، ط-
  .ط، ال ت شعر يزيد بن الطثرية، حتقيق ناصر الرشيد، دار الوثبة، دمشق، ال -
، ٢، طبغدادمكتبة النهضة العربية، و  بريوت،نوري محودي القيسي، عامل الكتب،.دشعراء إسالميون،  -

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١عامل الكتب، بريوت، طنوري محودي القيسي، .  شعراء أمويون، د-
د اهللا احلسيين، مكة املكرمة، ال ط، الشريف عب.  شفاء العليل يف إيضاح التسهيل للسلسيلي، حتقيق د-

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦
 الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها البن فارس، حتقيق وتقدمي مصطفى الشوميي، منشورات -

  .م١٩٦٣مؤسسة بدران، ال ط، 
علب  الصبح املنري يف شعر أيب بصري ميمون بن قيس األعشى واألعشيني اآلخرين، مع شرح أيب العباس ث-

  .م١٩٢٧لشعر األعشى ميمون بن قيس، طبع يف مطبعة آذلف هلزهوسن، يانة، ال ط، 
 للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، طبعة الشربتلي، مصر،) تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح -
  .هـ١٣٧٧ ط،.ال
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٣مصطفى البغا، دار ابن كثري، بريوت، ط.  صحيح البخاري، حتقيق د-
  .، ال ط، ال تث، بريوت صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا-
، ١بدر أمحد ضيف، دار العلوم العربية، بريوت، ط.  صناعة الكُتاب أليب جعفر النحاس، حتقيق د-

  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠
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   .م١٩٨٠، ١ القاهرة، طدلس،دار األن ضرائر الشعر البن عصفور، حتقيق السيد إبراهيم حممد، -
هـ، ١٤١٢، ١لسخاوي، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط ألهل القرن التاسع، مشس الدين االضوء الالمع -

  .م١٩٩٢
، ال ط، جدةمطبعة املدين، نشر شرحه حممود حممد شاكر، قرأه و طبقات فحول الشعراء، البن سالم، -
  .ت.ال
عبد العزيز امليمين، جلنة التأليف والنشر، . ريج د الطّرائف األدبية، عبد القاهر اجلرجاينّ، تصحيح وخت-

  .م١٩٢٧، ١القاهرة، ط
  العباب الزاخر واللباب الفاخر، للصغاين، حتقيق حممد حسن آل ياسني، منشورات وزارة اإلعالم، بغداد،-
  .هـ١٣٩٧ ط،.ال
، ١ق، مصر، ط عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار، عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، املطبعة األمريية، بوال-

  . هـ١٢٩٧
هـ، ١٤١٣، ١ العدد يف اللغة البن سيده، حتقيق عبد اهللا بن احلسني الناصر، وعدنان بن حممد الظاهر، ط-

  .م١٩٩٣
 العقد الفريد البن عبد ربه، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أمحد أمني وأمحد -

  .م١٩٨٣ريب، بريوت، ال ط، الزين وإبراهيم األبياري، دار الكتاب الع
، ٣ غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري، اعتىن به برجستراسر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-

   .م١٩٨٣
 وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية برعاية طبع ،ولاألاجلزء  ،يب عبيد القاسم بن سالمديث ألغريب احل -

مطبعة جملس دائرة ، للغة العربية باجلامعة العثمانيةاملعيد خان أستاذ آداب ا دحتت مراقبة الدكتور حممد عب
  . م١٩٦٦ -  م١٩٦٤،  هـ ١٣٨٥ - ـ ه١٣٨٤ ،١، طاهلند،  آباديدرح ،لعثمانيةاملعارف ا

، ١، طلبنان،  بريوت،دار الكتب العلمية، صنع فهارسه نعيم زرزور غريب احلديث البن قتيبة الدينوري، -
  .م ١٩٨٨ ـ، ه١٤٠٨

رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة . الغريب املصنف أليب عبيد بن سالم، حققه وقدم له وصنع فهارسه د-
  .م١٩٨٩، ١الدينية، القاهرة، ط

دار سحنون، تونس، ودار مصر ، حممد املختار العبيدي. الغريب املصنف أليب عبيد بن سالم، حققه د-
  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ١للطباعة، القاهرة، ط
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  . فتح الباري البن حجر، دار املعرفة، بريوت، ال ط، ال ت-
حممد علي . فرحة األديب يف الرد على ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه، للغندجاين، حقّقه وقدم له د-

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١سلطاين، دار النرباس، ومطبعة دار الكتاب، دمشق، ال ط، 
 القاهرة،  الرياض، مكتبة اخلاجني، دار الرفاعي،رمضان عبد التواب،.  الفرق البن فارس اللغوي، حتقيق د-
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١ط
مكتبة الثقافة الدينية، رمضان عبد التواب، . خليل إبراهيم العطية، مراجعة د. الفرق لقطرب، حتقيق د-

  .م١٩٨٧، ١القاهرة، ط
، ١ األمل، ومؤسسة الرسالة، بريوت، طفائز فارس، دار.  الفصول يف العربية، البن الدهان، حتقيق د-

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩
إميل يعقوب، دار الكتاب .فائز حممد، ود. فقه اللغة وسر العربية، أليب منصور الثعاليب، حتقيق ومراجعة د-

  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٤العريب، بريوت، ط
  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨ الفهرست البن الندمي، دار املعرفة، بريوت، ال ط، -
  .م١٩٧٤-١٩٧٣، ١وفيات، البن شاكر الكتيب، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط فوات ال-
  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١حممود حسن اجلاسم، دار الفكر، دمشق، ط. القاعدة النحوية، د-
  م١٩٨٣  ال ط،،يط، حملمد بن يعقوب الفريوزأبادي، دار الفكر، بريوتالقاموس احمل -
مصطفى النماس، مطبعة السعادة، . صة، ابن اجلزري، حتقيق وتعليق د كاشف اخلصاصة عن ألفاظ اخلال-

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ط، .القاهرة، ال
 الكامل يف اللغة واألدب، أليب العباس املربد، صححته جلنة من احملققني، مكتبة املعارف، بريوت، ال ط، -
  .ت.ال
عة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق،  الكتاب لسيبويه، مكتبة املتنيب، القاهرة، نسخة مصورة عن الطب-

  .هـ١٣١٦
مذيل حباشية اإلمام   للزخمشري،امض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، عن حقائق غو الكشاف-

حتقيق عبد الرزاق املهدي،  ،املعروف بابن املنري وختريج أحاديث الكشاف لإلمام الزيلعى العالمة أمحد بن حممد
   .هـ١٤٠٧دار إحياء التراث العريب، بريوت، ال ط، ، 
 للمفسر احملدث الشيخ إمساعيل بن ،حاديث على ألسنة الناسلباس عما اشتهر من األكشف اخلفاء ومزيل اإل -

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ٣، ط بريوت، دار الكتب العلمية،حممد العجلوين
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  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣ كشف الظنون حلاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بريوت، ال ط، -
 األصبهاين الباقويل، حققه وعلّق عليه وصنع  كشف املشكالت وإيضاح املعضالت، صنعة جامع العلوم-

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥حممد أمحد الدايل، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، . فهارسه د
أوغست هفنر، املطبعة الكاثوليكية، . ، سعى يف نشره وتعليق حواشيه دسن العريب يف اللَّغوي الكرت اللُّ-

  .م١٩٠٣بريوت، ال ط، 
  .، ال ت١ط صادر، بريوت، دار لسان العرب، -
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ٢ الالّمات للزجاجي، حتقيق مازن املبارك، دار الفكر، دمشق، ط-
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١عبد اإلله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط. اللباب للعكربي، حتقيق د-
  .م١٩٧١، ٢، ط اللغة والنحو بني القدمي واحلديث، عباس حسن، دار املعارف، مصر-
  . اللّمع البن جني، حتقيق فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ال ط، ال ت-
هـ، ١٣٩٩، ٢ ليس يف كالم العرب البن خالويه، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، مكة املكرمة، ط-

  .م١٩٧٩
ط، .ق، العزة حسن، مطبوعات امع العلمي العريب بدمش. ما بنته العرب على فَعالِ للصغاين، حتقيق د-

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٣
هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، . ما ينصرف وما ال ينصرف، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق د-
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ٣ط
عبد احلميد السيد طلب، مكتبة دار . املبدع يف التصريف، أليب حيان النحوي، حتقيق وشرح وتعليق د-

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١العروبة، الكويت، ط
  .م١٩٥٤ جماز القرآن أليب عبيدة، حتقيق حممد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ال ط، -
  .م١٩٦٠، ٢ جمالس ثعلب، شرح وحتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، مصر، ط-
م يف  جمالس العلماء للزجاجي، حتقيق عبد السالم هارون، من سلسلة التراث العريب تصدرها وزارة اإلعال-

  .م١٩٨٤، ٢الكويت، ط
 جممع األمثال للميداين، حقّقه وفصله وضبط غرائبه وعلّق حواشيه حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة -

  .م١٩٥٥هـ، ١٣٧٤السنة احملمدية، ال ط، 
ط،   بن الورد الربوسي، طبع بآالت درونولني، ليبسيغ، برلني، ال جمموع أشعار العرب، تصحيح وليم-

  .م١٩٠٣
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عبد . احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، البن جني، حتقي علي النجدي ناصف ود-
الفتاح شليب، أعده للطبعة الثانية وقدم له حممد بشري األدليب، وزارة األوقاف، الس األعلى للشؤون 

  . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٢اإلسالمية، ط
ر عمار، عمان، شرف عبد الكرمي النجار، دا. ز البغدادي، حتقيق دفصول، البن إيا احملصول يف شرح ال-

  .م٢٠١٠، ١األردن، ط
، ١عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط.عظم البن سيده، حتقيق د احملكم واحمليط األ-

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١
  .رة، ال ط، ال ت خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه، مكتبة املتنيب، القاه-
  . املخصص البن سيده األندلسي، دار الكتب العلمية، بريوت، ال ط، ال ت-
  .م١٩٧٢، ٢شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط. املدارس النحوية، د-
 املذكر واملؤنث البن األنباري، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، وزارة األوقاف، الس األعلى للشؤون -

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١ر، ال ط، اإلسالمية، مص
هـ، ١٤١٨، ١ املذكر واملؤنث للسجستاين، حتقيق حامت صاحل الضامن، دار الفكر، بريوت، دمشق، ط-

  .م١٩٩٧
  .م١٩٨٩، ٢، ط القاهرة ،مكتبة دار التراث،  رمضان عبد التواب. للفراء، حتقيق داملذكر واملؤنث -
حممد الشاطر أمحد حممد أمحد، مطبعة املدين، .دراسة د املسائل البصريات، أليب علي الفارسي، حتقيق و-

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١القاهرة، ط
البغداديات أليب علي الفارسي، دراسة وحتقيق صالح الدين عبد اهللا السنكاوي، مطبعة العاين، املسائل  -

  .ت.ط، ال.بغداد، ال
وي، دار القلم، دمشق، ودار املنارة، حسن هندا. املسائل احللبيات، أليب علي الفارسي، تقدمي وحتقيق د-

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١بريوت، ط
هـ، ١٤١٢، ١ مسائل خالفية يف النحو للعكربي، حتقيق حممد خري احللواين، دار الشرق العريب، بريوت، ط-

  .م١٩٩٢
، ١حسن هنداوي، كنوز إشبيليا، الرياض، ط.د. املسائل الشريازيات، أليب علي الفارسي، حققه أ-

  .م٢٠٠٤، هـ١٤٢٤
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علي جابر املنصوري، دار الثقافة والدار العلمية .د.العسكريات أليب علي الفارسي، دراسة وحتقيق أاملسائل  -
  .م٢٠٠٢الدولية، عمان، األردن، ال ط، 

علي جابر املنصوري، عامل الكتب، ومكتبة النهضة العربية، .  املسائل العضديات أليب علي الفارسي، حتقيق د-
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١طبريوت، 

 املسائل املنثورة، أليب علي الفارسي، حتقيق مصطفى احلدري، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، -
  .ال ت

حممد كامل بركات، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، . املساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل، حتقيق د-
  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥  ال ط،ودار املدين،

 ١ على الصحيحني للنيسابوري، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط املستدرك-
  .م١٩٩٠هـ، ١٤١١

  .، ال ط، ال تبريوت مسند اإلمام أمحد، مؤسسة الرسالة، -
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١ مسند أيب يعلى، حتقيق حسني سليم أسد، دار املأمون للتراث، دمشق، ط-
حامت صاحل الضامن، مؤسسة .القرآن، أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق د مشكل إعراب القرآن -

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٣الرسالة، بريوت، ط
  . املصباح املنري للفيومي، املكتبة العلمية، بريوت، ال ط، ال ت-
هـ، ١٤١١، ١هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط. معاين القرآن لألخفش األوسط، حتقيق د-

  .م١٩٩٠
 ،اح شليب، الدار املصرية، القاهرة معاين القرآن للفراء، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي جنار وعبد الفت-

  .ال ط، ال ت
  .م١٩٩٨عيسى شحاتة عيسى، دار قباء، القاهرة، ال ط، . معاين القرآن للكسائي، أعاد بناءه وقدم له د-
 معهد البحوث العلمية وإحياء التراث، جامعة أم القرى،  معاين القرآن للنحاس، حتقيق حممد علي الصابوين،-

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١مكة املكرمة، ط
  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١ معاين القرآن وإعرابه للزجاج، حتقيق عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، ط-
حلسيين، دار  املعجم األوسط للطرباين، حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد، وعبد احملسن بن إبراهيم ا-

  .هـ١٤١٥احلرمني، القاهرة، ال ط، 
  . معجم البلدان، لياقوت احلموي، دار الفكر، بريوت، ال ط، ال ت-
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  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١سالمي، بريوت، طاين، حتقيق حممد شكور، املكتب اإل املعجم الصغري للطرب-
، ٢العلوم واحلكمة، املوصل، طاملعجم الكبري للطرباين، حتقيق محدي بن عبد ايد السلفي، مكتبة  -

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤
  .، ال ط، ال ت دار إحياء التراث العريب، بريوت معجم املؤلفني لعمر كحالة،-
  . هـ١٤٠٣، ٣ معجم ما استعجم للبكري، حتقيق مصطفى السقا، عامل الكتب، بريوت، ط-
  .م١٩٧٢دار الفكر، ال ط،  معجم مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون، -
شاكر، دار الكتب، مصر، عجم للجواليقي، حتقيق أمحد حممد  املعرب من الكالم األعجمي على حروف امل-
  . م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩، ٢ط
مازن املبارك، وحممد علي محد اهللا، .  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري، حتقيق د-

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ١غاين، دار الفكر، بريوت، طومراجعة األستاذ سعيد األف
  .م١٩٩٣، ١علي بو ملحم، مكتبة اهلالل، بريوت، ط. املفصل للزخمشري، حتقيق د-
، ١٠ املفضليات للضيب، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، دار املعارف، مصر، ط-

  .م١٩٩٢
العثيمني وآخرين، جامعة أم .راهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق د املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، إب-

  .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١القرى، مكة املكرمة، ط
 املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية، حممود بن أمحد العيين، مطبوع مع خزانة األدب، دار -

  .صادر، ال ط، ال ت
اظم حبر املرجان، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دار ك. املقتصد يف شرح اإليضاح للجرجاينّ، حتقيق د-

  .م١٩٨٢الرشيد، العراق، ال ط، 
  .، ال ط، ال ت املقتضب، للمربد، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بريوت-
حامد .عبان عبد الوهاب حممد، مراجعة د املقدمة اجلزولية يف النحو، لعيسى بن عبد العزيز اجلزويل، حتقيق ش-

  .م١٩٨٨، ـه١٤٠٨، ١فتحي حممد امحد مجعة، منشورات جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط.أمحد نبيل، ود
، ١ املقرب البن عصفور، حتقيق أمحد عبد الستار اجلواري، وعبد اهللا اجلبوري، مطبعة العاين، بغداد، ط-

  .م١٩٧٢هـ، ١٣٩٢
حممد عبد اهللا، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، إبراهيم .د. املقصور واملمدود البن والد، حتقيق أ-

  . ال ت
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هـ، ١٣٩٠، ١فخر الدين قباوة، نشر املكتبة العربية، حلب، ط. املمتع يف التصريف، البن عصفور، حتقيق د-
  .م١٩٧٠

  . منازل احلروف للرماين، حتقيق إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، ال ط، ال ت-
ب من أشعار العرب، مجع عبد اهللا بن املبارك بن حممد بن ميمون، حتقيق وشرح حممد نبيل  منتهى الطّل-

  .م١٩٩٩، ١طريفي، دار صادر، بريوت، ط
هـ، ١٤١٩، ١ املنصف البن جين، حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-

  .م١٩٩٩
، ٣ن محزة، حتقيق عبد العزيز امليمين، دار املعارف، مصر، ط املنقوص واملمدود للفراء والتنبيهات لعلي ب-

  .م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧
هـ، ١٤٢٦، ١حممود عبد الكرمي جنيبب، دار الفارايب، الشارقة، ط. مناهج شروح ألفية ابن مالك، د-

  .م٢٠٠٤
ملكتبة  ا، حتقيق عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد، منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، علي األمشوينّ-

  . ال ط، ال ت،األزهرية للتراث، القاهرة
 منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك، أليب حيان األندلسي، حتقيق سيدين غليزر، املؤسسة األمريكية -

  .م١٩٤٧  ال ط،الشرقية، ميتشغان،
الثقافة  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، املعروف باخلطط املقريزية، تقي الدين املقريزي، مكتبة -

  .م١٩٨٧، ٢الدينية، القاهرة، ط
 موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب البن هشام، الشيخ خالد األزهري، ضبطه وعلق عليه وأعرب أمثلته -

   .، ال ت١ طأمين الشوا، مكتبة ابن عطية، ودار الغوثاين، دمشق،.عالء الدين عطية، راجعه وقدم له د
  .اد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ال ط، ال ت موطأ اإلمام مالك، حتقيق حممد فؤ-
 نتائج الفكر يف النحو للسهيلي، حققه وعلق عليه الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد -

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ١معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
  .ة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ال ط، ال تحممد إبراهيم عباد. النحو التعليمي يف التراث العريب، د-
  .م١٩٨٠، ٣ النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط-
ط، ز النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، حتقيق علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت، ال-
  .ت.ال
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  .م٢٠٠٧ هـ،١٤٢٨، ١مازن املبارك، دار البشائر، دمشق، ط.لعربية وعلومها، د نظرات وآراء يف ا-
حيىي مراد، دار الكتب العلمية، . النكت يف تفسري كتاب سيبويه، لألعلم الشنتمري، قرأه وضبط نصه د-

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥، ١بريوت، ط
 حممد الطناحي، املكتبة العلمية،  النهاية يف غريب األثر البن اجلزري، حتقيق طاهر أمحد الزاوي، وحممود-
  .  هـ١٣٩٩ط، .ال
عزة حسن، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ال ط، . النوادر أليب مسحل األعرايب، حتقيق د-

  .م١٩٦١هـ، ١٣٨٠
هـ، ١٤٠١، ١حممد عبد القادر أمحد، دار الشروق، بريوت، ط. النوادر يف اللغة أليب زيد، حتقيق ودراسة د-

  .م١٩٨١
طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف ، إمساعيل باشا البغدادي، ثار املصنفنيآمساء املؤلفني وأهدية العارفني  -

  .م١٩٥١  ال ط،،ستانبولا ،مطبعتها البهية
املطبعة ضاف إليه فهرسني وتصحيحات يف آخره، أ اهلمز أليب زيد، نشره األب لويس شيخو اليسوعي و-

  .م١٩١١ط، الكاثوليكية، بريوت، ال 
  .، ال ط، ال تكتبة التوفيقية، مصر مهع اهلوامع، مجال الدين السيوطي، حتقيق عبد احلميد هنداوي، امل-
  .م١٩٩٤، ١ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط-
  

  املخطوطة-٢

ن ط حممد بن نعمان بخبطالب يف الرد على تصريف ابن احلاجب، بدر الدين بن الناظم، نسخة خطية  بغية ال-
  .١٥٦٤٧  برقم،دمشقب مكتبة األسد أمحد، وهي يف

 نسخة نفيسة ،٣٠٩٦٤٦طوطات املكتبة األزهرية، وهي برقم  خمتصر كتاب العني أليب بكر الزبيدي، من خم-
، كُتبت يف القرن السادس اهلجري، على يد علي بن عمرو بن حممد اخلزرجي، وهي نسخة كاملة خبط اًجد

 . العني، والصواب ما أثبتمغريب مجيل، وقد سمي الكتاب يف املكتبة األزهرية باالستدراك على كتاب 

  
  البحوث املنشورة -٣

  جملة اجلامعةنشر يف ، حبث للدكتور غريب عبد ايد نافع،)١(منهجها وشروحها: ألفية ابن مالك -
  .م١٩٨٥ ، ص١٩٠ - ١٨٤ ص،٦٦-٦٥ العدد، ١٧ لدجم، اإلسالمية باملدينة املنورة
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 حبث للدكتور غريب عبد ايد نافع، نشر يف جملة اجلامعة ،)٢(منهجها وشروحها : ألفية ابن مالك -
  .م١٩٨٧ ،١٨٩ – ١٧١ص   ،٧٤-٧٣  العدد ،١٩  لدجم اإلسالمية باملدينة املنورة،

 البن هشام اللخمي، حتقيق مهدي عبيد جاسم، نشر يف جملة يدة ابن دريد يف املقصور واملمدود شرح قص-
  .م١٩٨٤ ،٢٠٠-١٨٢ ص املورد، الد الثالث عشر، العدد األول،

  
   الرسائل اجلامعية-٤

ء ابن مالك النحوية من خالل شرح األمشوينّ لأللفية، تأصيل ودراسة الباحث حوفان بن صاحل  اختالف آرا-
  .هـ١٤٢٨عبد اهلادي بن أمحد فراج، جامعة أم القرى مبكّة املكرمة، .القرين، رسالة ماجستري بإشراف د

 ،دكتوراه يف جامعة دمشقيل درجة ال، أطروحة لنحمسن عبيد.مشوين ومرتلته بني شروح األلفية، دشرح األ -
  . م ١٩٩٣، مىن إلياس. إشراف د

 شرح مجل الزجاجي البن بابشاذ، القسم األول، للباحث عبد الكرمي سيد رمضان، رسالة ماجستري بإشراف -
  . م٢٠٠٥-٢٠٠٤نبيل أبو عمشة، كلية اآلداب، جامعة دمشق، قسم اللغة العربية، .د
 الثاين، للباحث يوسف احلاج أمحد، رسالة ماجستري بإشراف  شرح مجل الزجاجي البن بابشاذ، القسم-
  .م١٩٨٧-١٩٨٦مىن إلياس، كلية اآلداب، جامعة دمشق، قسم اللغة العربية، .د
نبيل أبو عمشة لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف . شرح الشافية للجاربردي، دراسة وحتقيق، حبث أعده د-
  .م١٩٩٠-١٩٨٩هـ، ١٤١٠ -١٤٠٩لغة العربية، عبد احلفيظ السطلي، جامعة دمشق، قسم ال.د
  
  
  



 

  
  فهرس احملتويات

  
  أ  املقدمة

    :القسم األول

    :الدراسة

  ١  األمشوينّ

  ١٢  ألفية ابن مالك وشروحها

  ١٧  منهج السالك إىل ألفية ابن مالك

  ٣٠  مذهب األمشوين يف االحتجاج

  ٣٧  األصول النحوية عند األمشوين

  ٤١  ظاهرة التعليل عند األمشوين

  ٤٤  النتائجبأهم خامتة 

    :القسم الثاين

    :قالتحقي

  أ  نسخ الكتاب

  خ  منهج التحقيق

  ز  صور لبعض صفحات املخطوطة األصل

  ص  صور لبعض صفحات املخطوطة الثانية

    :النص احملقّق

  ١  فعال واألصواتأمساء األ

  ١٨  نونا التوكيد



 

  ٣٥  ما ال ينصرف

  ٨٤  إعراب الفعل

  ١١٧  عوامل اجلزم

  ١٤٦  فصل لو

  ١٥٦  أما ولوال ولوما

  ١٦٤  ذي واأللف والالماإلخبار بال

  ١٧١  العدد

  ١٨٨  كم وكأين وكذا

  ١٩٨  احلكاية

  ٢٠٤  التأنيث

  ٢١٩  املقصور واملمدود

  ٢٢٥  كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحاً

  ٢٣٨  مجع التكسري

  ٢٨٦  التصغري

  ٣١٠  النسب

  ٣٣٧  الوقف

  ٣٥٤  اإلمالة

  ٣٧٣  التصريف

  ٤١٥  زيادة مهزة الوصل

  ٤٢٢  اإلبدال

  ٤٩٥  اإلعالل باحلذف

  ٥٠١  اإلدغام

  ٥١٣  خامتة



 

    الفهارس

  ٥١٦  فهرس املوضوعات

  ٥٢٥  فهرس شواهد القرآن الكرمي وقراءاته

  ٥٤٣  فهرس شواهد احلديث الشريف

  ٥٤٤   الصحابةاألثر املروي عنفهرس 

  ٥٤٥  فهرس األمثال

  ٥٤٦  فهرس أقوال العرب

٥٥٦  عرفهرس الش  

  ٥٧٤  س الرجزفهر

  ٥٨٣  فهرس أنصاف األبيات

  ٥٨٤  فهرس األمثلة

  ٦٧٤  واجلملفهرس التراكيب 

  ٦٨٨  ما ال يصح يف العربية

  ٦٩٠  فهرس الكتب املذكورة يف املنت

  ٦٩٣  فهرس األعالم

  ٧٠٣  فهرس املصادر واملراجع

  ٧٢٧  فهرس احملتويات
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